
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Zdjęcia do Kalendarza 2023”

1. ORGANIZATOR
    Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-
Biała

2. ZASADY OGÓLNE
    a) przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne,
    b) autorzy prac nadsyłają prawidłowo wypełniony oraz podpisany formularz
        zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu),
    c) w przypadku osób niepełnoletnich, pragnących wziąć udział w konkursie konieczne jest
        przekazanie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów,
    d) przesłane prace nie będą zwracane,
    e) udział w Konkursie jest bezpłatny,
    f) nagrody i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej firmy
       SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.: www.psszczesniak.pl oraz na profilu
       firmowym w portalu Facebook: https://www.facebook.com/SzczesniakPS/

3. ZASADY SZCZEGÓŁOWE
    a) przedmiotem konkursu są fotografie pojazdów wyprodukowanych przez firmę
        SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z charakterystycznymi cechami
        zabudowy wykonanej przez firmę,
    b) fotografie muszą przedstawiać wybrane aspekty takie jak (do wyboru przez autora):
         • pojazd w terenie lub podczas akcji ratowniczo-gaśniczej,
         • zdjęcie statyczne pojazdu,
         • pojazd z załogą lub bez załogi przed jednostką ratowniczo-gaśniczą 
    c) format wykonanej fotografii – minimum 4800 × 3200 pikseli
    d) jeden autor może zgłosić na Konkurs maksymalnie pię

 zdjęć,
    e) zdjęcia złej rozdzielczości oraz jakości nie będą brane pod uwagę,
     f) jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik
        przesyłając fotografie zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia
        osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację
        tego wizerunku
     g) fotografie uczestnik konkursu zobowiązany jest przesłać na adres e-mail
         Organizatora: marketing@psszczesniak.pl
     h) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie prac
          niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej
          wymienionych wymogów. 

4. TERMINY
    a) prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora wraz z prawidłowo
        wypełnionym formularzem należy dostarczyć drogą e-mail do dnia 15 kwietnia
        2022 r.,

https://www.facebook.com/SzczesniakPS/


    b) tematem e-maila musi być: Konkurs fotograficzny „Zdjęcia do Kalendarza 2023”
    c) czas trwania konkursu: 20.01.2022 – 15.04.2022 r.
    d) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.05.2022 r.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
    a) oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
    b) laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i e-mailową 31.05.2022r.
    c) ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej firmy www.psszczesniak.pl
        oraz na profilu firmowym na Facebooku https://www.facebook.com/SzczesniakPS/

6. NAGRODY
Nagrodzeni autorzy w konkursie zostaną laureatami trzech pierwszych miejsc. Dla 
zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe i zestawy upominków firmy 
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp.z o.o. oraz umieszczenie wybranego/wybranych zdjęć 
w firmowym kalendarzu na rok 2023. Autorzy prac dodatkowo wyróżnionych przez jury 
otrzymają gadżety promocyjne firmy. Nagrody przyznawane są tylko autorom prac.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na 
przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

1) administratorem  przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest 
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej,

2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się w sprawach związanych z 
ochroną danych osobowych w następujący sposób:

- pisemnie na adres siedziby administratora,

- pod adresem poczty elektronicznej: iod@psszczesniak.pl,

- telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 827 34 00.

3) przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu 
fotograficznego „Kalendarz 2023” i przez okres niezbędny do jego realizacji przez 
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej,

4) udostępnione dobrowolnie przez Panią/Pana dane mogą być udostępniane innym 
podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa,

5) przekazane dane będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa
w pkt 3, a następnie zostaną usunięte,

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do udostępnionych danych osobowych,

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,



- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą

w Warszawie ul. Stawki 2,

7) przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest 
warunkiem niezbędnym w celu realizacji konkursu fotograficznego „Kalendarz 2023” przez 
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej,

8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego 
przetwarzania, w tym profilowania.

Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator
zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i 
informacyjnych. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez 
Organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać kontaktując się z Organizatorem:
Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o.
ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała
tel. 33 827 34 00
kontakt: Andrzej Macura
e-mail: marketing@psszczesniak.pl


