§ 1. Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Wydział Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia.
2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Celem konkursu jest wykonanie “Życzliwej Piosenki”.
4. Konkurs ogłoszony zostaje 17.11.2020 r. o godz. 10:00 i będzie trwał do 7.12.2020 r. do
godz. 23:59.
5. Konkurs przeprowadzany jest na fanpage’u Wroclaw [Wroclove].
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani
współorganizowany przez portal Facebook.com.
§ 2. Zasady i przebieg konkursu
1. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni użytkownik Facebooka będący osobą
fizyczną, posiadającą zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która bierze
udział w konkursie za zgodą rodziców lub korzystając z ich konta Facebook, a w przypadku
żądania Organizatora Konkursu okaże pisemną zgodę.
Konkurs jest podzielony na dwie kategorie:
● Zgłoszenia indywidualne
● Zgłoszenia grupowe
2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na fanpage
organizatoraWroclaw [Wroclove] swojego imienia i nazwiska w razie przyznania mu tytułu
Laureata konkursu.
3. Nagrodą w konkursie dla trzech Laureatów w każdej kategorii jest pakiet wrocławskich i
życzliwych gadżetów oraz aparat Instax. Zwycięzcy (I miejsce) w dwóch kategoriach zostaną
zaproszeni do wspólnego wykonania i nagrania teledysku wraz z Cleo.*
*Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną konkurs zostanie przeprowadzony w
dogodnym dla dwóch stron terminie biorąc pod uwagę wszelkie kwestie bezpieczeństwa oraz
panujące obostrzenia.
4. Konkurs polega na wykonaniu “Życzliwej Piosenki” oraz przesłaniu nagrania
zgłoszeniowego na adres: socialmedia.um.wroc@gmail.com
5. Wyboru dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez
Organizatora. Wyłaniając Laureata Komisja Konkursowa, będzie miała na uwadze
pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny.

6. Uczestnicy mogą przesłać tylko jedną odpowiedź. Wykonania nadesłane po tym czasie nie
będą brane pod uwagę.
7. Przesyłając Odpowiedź Konkursową, Uczestnik oświadcza, że:
- posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Odpowiedzi Konkursowej,
- udziela Organizatorowi i Fundatorowi Nagród autorskich praw majątkowych do:
Odpowiedzi Konkursowej (niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń́ czasowych i
terytorialnych) jak również̇ zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie
Odpowiedzi na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie:
- zwielokrotniania, utrwalania i zwielokrotniania, sporządzania cyfrowego zapisu
udostępnionej Odpowiedzi, wprowadzania Odpowiedzi do własnych baz danych, pamięci
komputera (bądź́ w postaci oryginalnej, bądź́ w postaci fragmentów),
- wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu Odpowiedzi lub jej egzemplarzy,
- rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt. od i di i, w tym
publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i
reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za
pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz
w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub
satelitarnego,
- tworzenia dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych.
8. Informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana na fanpage’u Wroclaw [Wroclove]
10.12.2020 r.
9. W przypadku braku potwierdzenia woli odbioru nagrody lub przekroczenia
dopuszczalnego czasu odpowiedzi (72h) przez zwycięzcę, nagroda przepada. W przypadku
nieodebrania nagrody, nagroda przepada.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem.
111. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy innych
podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
11. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzyga dyrektor Wydziału Promocji
Miasta i Turystyki UM Wrocławia.
§ 3. Ochrona danych osobowych
1. Każdy użytkownik, w związku z udziałem w konkursie, udostępnia następujące dane
osobowe: imię, nazwisko, adres.

2. Administratorem danych osobowych jest Wydział Promocji Miasta i Turystyki UM
Wrocławia - Organizatorzy zapewniają, że udostępnione w związku z konkursem dane
osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a samo
przetwarzanie odbywać się będzie z poszanowaniem godności, oraz innych dóbr osobistych.
3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c i e
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej
RODO), w celu przeprowadzenia konkursu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy użytkownik
odmówi podania danych oraz odmówi wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, zgłoszenie do konkursu zostanie odrzucone.
5. Organizator oświadcza, że:
a) dane osobowe udostępnione w związku z konkursem, nie będą przekazywane do państwa
trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
b) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie
przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do
profilowania osób, których dane dotyczą.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, wyrażona zostaje poprzez
dodanie do odpowiedzi konkursowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie i oświadczam, że znam cele i
warunki ich przetwarzania określone w Regulaminie”. Odpowiedzi konkursowe bez
powyższej zgody nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu.
7. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu.
8. Osobom, które udostępniły swoje dane osobowe, przysługuje prawo do żądania od
Ośrodka dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych i prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, a także
prawo do przenoszenia danych.
9. Osoba, która udostępniła swoje dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza
przepisy prawa.
§ 4. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników

jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek
sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
- kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób
mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych baz danych, bez wyraźnej
pisemnej zgody Administratora,
- korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.11.2020

