REGULAMIN KONKURSU „Odkrywaj Warszawę”

I.

ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest IgersPoland (dalej: "Organizator").
2. Konkurs
jest
ogłoszony
na
profilu
instagramowym:
https://www.instagram.com/igerspoland oraz stronie: www.igerspoland.pl
3. Celem Konkursu jest promocja Warszawy jako atrakcyjnej destynacji turystycznej.
4. Konkurs trwa od 06.07.2020 r. do 12.07.2020 r., do godziny 20.00.
5. Konkurs jest przeprowadzony we współpracy ze Stołecznym Biurem Turystyki
(http://go2warsaw.pl/)

II.

UCZESTNICY I ZASADY UDZIAŁU
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która spełni wszystkie warunki określone w
niniejszym regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
a. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych
b. Opublikowanie zdjęcia o tematyce „Odkrywaj Warszawę” na publicznym
profilu
Uczestnika
na
portalu
Instagram
z
oznaczeniem
#igerspoland_odkrywajWarszawe (dalej: Zdjęcie)
c. Uczestnik oświadcza, że Zdjęcie jest samodzielną pracą, do której posiada on
osobiste i majątkowe prawa autorskie, oraz że Zdjęcie nie narusza dóbr
osobistych osób trzecich.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

III.

ROZSTRZYGNIĘCIE I NAGRODY
1. Jury Konkursu, tj. Stołeczne Biuro Turystyki, wyłoni 9 Laureatów w dniu 13.07.2020
r.
2. Nagrodami w Konkursie są:
1 miejsce:
o voucher na jedną noc dla dwóch osób w Hotelu Warszawa *****, ważny do
końca 2020 roku (https://warszawa.hotel.com.pl/)
o zestaw upominków warszawskich od Stołecznego Biura Turystyki (kubek
barowy, słoiczek miodu z miejskiej pasieki, para skarpetek z warszawskim
wzorem, przypinka z Syrenką, breloczek z Syrenką, notatnik z wizerunkiem
Fryderyka Chopina, pendrive, płócienna torba z wizerunkiem Fryderyka
Chopina)

2 miejsce:
o voucher na jedną noc dla dwóch osób w Hotelu Warszawa *****, ważny do
końca 2020 roku (https://warszawa.hotel.com.pl/)
o zestaw upominków warszawskich od Stołecznego Biura Turystyki (kubek
barowy, słoiczek miodu z miejskiej pasieki, para skarpetek z warszawskim
wzorem, przypinka z Syrenką, breloczek z Syrenką, notatnik z wizerunkiem
Fryderyka Chopina, pendrive, płócienna torba z wizerunkiem Fryderyka
Chopina)
3 miejsce:
o voucher na jedną noc dla dwóch osób w Hotelu Indigo Warsaw ****, ważny
do końca 2020 roku (https://indigowarsaw.com/pl/)
o zestaw upominków warszawskich od Stołecznego Biura Turystyki (kubek
barowy, słoiczek miodu z miejskiej pasieki, para skarpetek z warszawskim
wzorem, przypinka z Syrenką, breloczek z Syrenką, notatnik z wizerunkiem
Fryderyka Chopina, pendrive, płócienna torba z wizerunkiem Fryderyka
Chopina)
miejsca 4-6:
o voucher na rejs statkiem Po Wiśle dla dwóch osób (https://po-wisle.pl/)
o voucher do restauracji z Grupy Ferment dla dwóch osób
(http://www.fermentgroup.pl/)
o zestaw upominków warszawskich od Stołecznego Biura Turystyki (kubek
barowy, słoiczek miodu z miejskiej pasieki, para skarpetek z warszawskim
wzorem, przypinka z Syrenką, breloczek z Syrenką, notatnik z wizerunkiem
Fryderyka Chopina, pendrive, płócienna torba z wizerunkiem Fryderyka
Chopina)
miejsca 7-9:
o voucher na zwiedzanie Muzeum Polskiej Wódki dla jednej osoby, ważny 3
miesiące od daty wystawienia (https://muzeumpolskiejwodki.pl/)
o zestaw upominków warszawskich od Stołecznego Biura Turystyki (kubek
barowy, słoiczek miodu z miejskiej pasieki, para skarpetek z warszawskim
wzorem, przypinka z Syrenką, breloczek z Syrenką, notatnik z wizerunkiem
Fryderyka Chopina, pendrive, płócienna torba z wizerunkiem Fryderyka
Chopina)
3. Wartość nagrody, o której mowa powyżej nie przekracza 760 zł.
4. Najlepsze 9 zdjęć zostanie wyświetlonych z oznaczeniem autora (nazwa profilu/link)
na ekranach w miejskich autobusach, tramwajach oraz w przejściu podziemnym przy
Metrze Świętokrzyska, a także na oficjalnych turystycznych profilach
społecznościowych m. st. Warszawy (@go2warsaw na Facebooku, Twitterze,
Instagramie) oraz na portalu www.go2warsaw.pl
5. Przy ocenie przysłanych zgłoszeń Jury kierować się będzie swoim swobodnym
uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium jakości artystycznej Zdjęcia.

6. O wyniku Konkursu Organizator powiadomi Laureatów w publikacji na platformie
Instagram pod postacią wpisu z oznaczeniem profilów Laureatów oraz przesyłając im
wiadomość prywatną na portalu Instagram.
7. Nagrody będą do odbioru w punkcie Warszawskiej Informacji Turystycznej
(Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa) po uprzednim umówieniu
się poprzez komunikację na portalu Instagram.
8. Nie jest możliwa wymiana nagrody na ekwiwalent pieniężny lub innego rodzaju
wynagrodzenie.
9. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
10. Laureat wyraża nieograniczoną co do czasu i terytorium, nieodpłatną, zgodę na
rozpowszechnienie Zdjęcia dla celów promocji Warszawy. Rozpowszechnianie
Zdjęcia nastąpi poprzez publiczne udostępnianie w sieci Internet (w szczególności w
mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oraz
na stronach internetowych), na ekranach środków transportu publicznego (autobusy i
tramwaje) oraz na ekranach cyfrowej galerii w przejściu podziemnym przy Metrze
Świętokrzyska. Niniejsza zgoda wyrażana jest na rzecz m.st. Warszawy,
reprezentowanego przez Stołeczne Biuro Turystyki.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn
leżących po stronie uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści
umieszczanych przez uczestników w zakresie rzetelności, prawdziwości, z
zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń niniejszego regulaminu lub
przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram.
Organizator zobowiązany jest zwolnić właściciela serwisu Instagram z wszelkiej
odpowiedzialności związanej z niniejszym Konkursem, w tym w szczególności z
jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego Uczestników.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, jak również za czasowe lub
stałe zablokowanie strony lub aplikacji.
V.

DANE OSOBOWE
1.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119
str.1), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
2.
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą się
kontaktować z IgersPoland ul. Londyńska 9/56 03-921 Warszawa
kontakt@igerspoland.pl
3.
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
4.
W związku z organizacją Konkursu przetwarzane są dane osobowe
uczestników takie jak imię i nazwisko, adres email, profil na Instagramie.
5.
Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu organizacji
Konkursu, wyłonienia laureata Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz
wydania przewidzianej w konkursie nagrody.
6.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu
jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, tj. w celu, o którym mowa w pkt 5.
7.
Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu ma charakter
dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w Konkursie.
8.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez
Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród
oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z regulaminu
Konkursu.
9.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych
oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do ograniczenia przetwarzania.
10.
Nie przysługuje Uczestnikowi konkursu prawo do przenoszenia danych
osobowych oraz prawo do ich usunięcia.
11.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
12.
Odbiorcami danych osobowych Uczestników (imię i nazwisko) konkursu mogą
być użytkownicy Internetu.
13.
Dane osobowe Uczestników konkursu (imię i nazwisko) nie będą
przekazywane do państwa trzeciego, z wyjątkiem sytuacji, udostępnienia utworów w
sieci Internet, w tym na stronie internetowej Administratora, czy w portalach
społecznościowych. W opisanej sytuacji dane w postaci imienia i nazwiska laureata
Konkursu będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności
do Google Inc z siedzibą w USA, Facebook Inc. z siedzibą w USA oraz do Twitter
Inc. z siedzibą w USA. Przekazywanie odbywać się będzie na postawie regulacji

zabezpieczających ochronę danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję
Europejską.
14.
Dane osobowe Uczestników konkursu (imię i nazwisko) nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
15.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
danych osobowych w Stołecznym Biurze Turystyki przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
16.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
dostępne są pod linkiem: https://warsawtour.pl/polityka-prywatnosci/
VI.

osobowych

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie jego
trwania.

3.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

4.

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej igerspoland.pl

