
Regulamin konkurs “#wartabike2020” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany pod tytułem „wartabike2020” i jest zwany Konkursem. 
2. Organizatorem Konkursu jest Cementownia Warta S.A., ul. Przemysłowa 17, 

Trębaczew, 98-355 Działoszyn, NIP: 832-000-32-39, zwana dalej Organizatorem, 
będącą jednocześnie fundatorem Nagród. 

3. Partnerem Konkursu oraz koordynatorem działań związanych z realizacją Konkursu 
jest: PaB.media Paulina Borkowska, ul. Sieradzka 68, 98-300 Wieluń, NIP: 832-169-
73-74. 

 
 

§ 2 
Czas i miejsce trwania konkursu 

 
1. Konkurs rozpocznie się dnia 5 sierpnia 2020 r. o godzinie 16:00, a zakończy  

dnia 30 września 2020 r. o godzinie 24:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). 
2. Okres ten nie obejmuje wydania Nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu.  

Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej Organizatora: 
www.wartasa.com.pl. 

4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 Regulaminu, należy 
nadsyłać w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu. Prace przesłane  
po terminie nie będą uwzględnione. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od jego 
zakończenia. 

6. W Konkursie zostanie przyznane 12 (dwanaście) nagród. 
7. Konkurs będzie publikowany na stronie internetowej Organizatora 

www.wartasa.com.pl. 
 

§ 3 
Komisja konkursowa 

 
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności  
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób 
biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję 
konkursową (dalej zwanej „Komisją”). 
 
 

§ 4 
Warunki udziału w Konkursie 

 
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest wyrażenie zgody przez 
Uczestnika na postanowienia niniejszego Regulaminu, na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby realizacji Konkursu oraz złożenia oświadczenia w zakresie 
pełnoletności (ukończenia 18 roku życia). 

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest  
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 



4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 
Osoba, która przystąpiła do Konkursu (zwana dalej „Uczestnikiem”) jest związana 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 
§ 5 

Zasady i przebieg Konkursu 
 

1. Konkurs jest przeprowadzany na stronie internetowej Organizatora  
 tj.: www.wartasa.com.pl 
2.  W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do spełnienia      
 jednocześnie wszystkich poniższych wymagań: 

a) Przesłania na adres konkurs@wartasa.com.pl wiadomości e-mail, w treści 
której powinny się znaleźć: 
 autorskie zdjęcie lub zdjęcia (max. 3 szt.) zgodne z tematem 

„wartabike2020”, na którym znajduje się Uczestnik Konkursu w kasku 
rowerowym, widocznych elementach odblaskowych (najlepiej  
w kamizelce odblaskowej) wraz z rowerem, 

 wskazanie miejsca, w którym zostało zrobione publikowane zdjęcie, 
 krótki opis wskazanego miejsca z informacją dlaczego warto  

je odwiedzić. 
b) Zdjęcie powinno być wykonane w miejscu, które znajduje się maksymalnie  

w odległości 50 km od siedziby Organizatora, tj. Trębaczewa (98-355 
Działoszyn). 

3.   Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z prawem, 
 dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac 
 obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy, dyskryminujących, nawołujących  
 do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie 
 alkoholu lub innych używek. Takie Prace konkursowe nie będą brały udziału  
 w Konkursie. 
4.  Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace: związane z tematyką Konkursu,  
 co do których Uczestnik posiada prawa autorskie, spełniające warunki wskazane  
 w ust. 3 powyżej, niezawierające przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów 
 trzecich. 
5.  Dla Uczestników Konkursu przygotowano gadżety w postaci kamizelki odblaskowej, 
 które można odebrać w siedzibie Organizatora Konkursu w czasie trwania Konkursu. 
 Ilość kamizelek jest ograniczona. 
 
6.  Wybrani przez Komisję Konkursową Zwycięzcy zostaną wyróżnieni nagrodą. 
 
7.  Laureaci Konkursu (zwani także „Zwycięzcami”) zostaną poinformowani  
 o Nagrodach za pośrednictwem strony internetowej www.wartasa.com.pl  
 oraz wiadomością e-mail na adres, z którego Uczestnik przesłał zdjęcia. 
 
8.  Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana najpóźniej w terminie  
 siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu. 
 

§ 6 
Oświadczenia Uczestnika 

 
1. Zgłoszenie przez Uczestnika Pracy konkursowej jest równoznaczne  

z oświadczeniem, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu 



opublikowania Pracy lub jej fragmentu. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na 
przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celu dostarczenia Nagrody. 

2. Uczestnik konkursu zgłaszając swoją Pracę do konkursu, oświadcza tym samym,  
że akceptuje niniejszy Regulamin. 

3. Zgłaszając Pracę do konkursu, uczestnik oświadcza, że: 
a) stanowi ona jego wyłączną własność, 
b) stanowi przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych  
i osobistych, 

c) praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, 
d) osobom trzecim nie przysługują do pracy jakiekolwiek prawa. 

4. Uczestnik konkursu oświadcza, że zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności 
z tytułu roszczeń osób trzecich zgłoszonych do Pracy lub jej fragmentu. 

5. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzysługiwanie mu prawa  
do zgłoszenia Pracy w całości lub części, za naruszenie praw autorskich lub 
osobistych osób trzecich. 

6. Zgłaszając Pracę konkursową, uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 
niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie 
Pracy konkursowej w Internecie, a w szczególności na stronie internetowej 
www.wartasa.com.pl, na polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1 i 3 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019, 1231 t.j. 
z późn. zm).   

 
§ 7 

Wybór Zwycięzcy 
 

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu Prac konkursowych, Komisja wybierze 
12 („dwanaście”) Prac Konkursowych, które zostaną nagrodzone. 

2. Komisja zastrzega sobie swobodę w wyborze prac. Pod uwagę będą brane wymogi 
regulaminu (kask, elementy odblaskowe), a ponadto pozostałe aspekty pracy: 
oryginalność pomysłu, kreatywność, estetyka, poczucie humoru, zaangażowanie. 

3. Autorzy Prac wybranych przez Komisję są Zwycięzcami Konkursu. 
4. Wybór Zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie  

z § 5 ust. 7 na stronie internetowej Organizatora: www.wartasa.com.pl 
5. Zwycięzcy w terminie 5 dni kalendarzowych od daty opublikowania rozstrzygnięcia 

odpowiedzą Organizatorowi na wiadomość e-mail z informacją o wyborze Zwycięzców. 
6. Jeśli w ciągu 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu, Zwycięzcy  

nie skontaktują się z Organizatorem w celu przekazania Nagrody zostaje ona 
przekazana do dyspozycji Organizatora. 

 
§ 8 

Nagroda 
 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody w postaci rzeczowej – gadżety sportowe. 
2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. 
3. Nie można przenieść prawa do Nagrody na inną osobę. 
4. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest 

równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. 
5. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie 

prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję. 
6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy  

w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia 



jego pełnoletności. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do 
okazania stosownego dokumentu tożsamości. 

7. Jednocześnie, aby odebrać Nagrodę, laureat zobowiązany jest do wypełnienia 
protokołu wydania nagrody Zwycięzcy. 

8. Laureaci Konkursu przyjmując Nagrodę zgadzają się na nieodpłatne 
rozpowszechnianie ich wizerunku w materiałach promocyjnych, które powstaną w 
trakcie Konkursu oraz do promocji tego wydarzenia w Internecie, w tym stronie 
internetowej Organizatora. 

 
§ 9 

Prawa i obowiązki Organizatora 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź 
pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne  
z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności 
Uczestników, którzy: 

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie, 
b) jeżeli w stosunku do ich Pracy konkursowej zostały zgłoszone roszczenia 

osób trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby 
utrwalonej w Pracy konkursowej lub naruszenia praw autorskich. 
 

2.  W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie 
 Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych 
 przez niego sposobów komunikacji, podczas takiego kontaktu Organizator może 
 oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego 
 udziału w Konkursie. 
 

§ 10 
Prawa własności intelektualnej do Prac 

 
1. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U.2019.1231 t.j. z późń. zm., dalej zwana „Ustawą”), Organizator w zamian za 
prawo  uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do nieodpłatnego 
korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika  
w ramach Konkursu Prac Konkursowych, w celu przeprowadzenia Konkursu. 

2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu 
Ustawy Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, zastrzega, 
że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa w chwili wydania nagrody 
nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac 
Konkursowych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych na następujących polach 
eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – 
wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo 
egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, 
użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż 
opisany w pkt a) lub b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 



nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym  
za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie  
w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych 
oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania  
i produkcji towarów, 

d) wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy,  
w  szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego,  
w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak 
ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, 
materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet. 

3.  Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy 
 Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, 
 tj. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz 
 dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, 
 jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz 
 zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez 
 podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, 
 również przez podmioty trzecie. 
 
4.  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku 
 zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora  
 do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora/ów Prac 
 Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu. 
 

§ 11 
Informacja Administratora Danych Osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach  

i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Cementownia „Warta” S.A.  
z siedzibą w Trębaczewie, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia 
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000068788, kapitał zakładowy 26 250 000,00 zł (w całości wpłacony),  NIP: 
8320003932, Regon: 730001900. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych w osobie Pani Marty Krajewskiej, z którą można kontaktować się we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych (adres email: 
iod@wartasa.com.pl). Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych 
osobowych należy napisać do nas na adres e-mail: iod@wartasa.com.pl lub na adres 
siedziby Administratora tj. Trębaczew, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn. 

2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące 
dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres 
korespondencyjny/zamieszkania, wizerunek. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Administratora jest 
organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie Prac konkursowych, wyłonienie 
i publikacja informacji o Zwycięzcy, zapewnienie kontaktu ze Zwycięzcą  
i realizację przyznania Nagrody, jak również rozpatrywanie reklamacji dotyczących 
przebiegu Konkursu. 

4. Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez 
Administratora jego danych osobowych we wskazanym powyżej zakresie niezbędnym 
dla organizacji Konkursu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
zatem art. 6 ust. 1 lit. a  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) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku  
z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). 

5. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (w tym 
otrzymywania ich kopii), prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich 
usunięcia oraz żądania ograniczenia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia 
danych w trakcie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału  
w Konkursie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na 
niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych. 

6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne 
do wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania nagród lub rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji. 

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do 
należytego przeprowadzenia Konkursu, maksymalnie 3 miesiące po rozstrzygnięciu 
konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 

8. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych przysługuje także prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Wszelka komunikacja dotycząca danych Uczestników, w tym sprzeciw, cofnięcie zgody, 
powinny być składane elektronicznie - na adres na adres iod@wartasa.com.pl 

10. Administrator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych 
osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, w których mowa 
w RODO. 

13. Dostęp do danych osobowych Uczestników będzie przysługiwał wyłącznie osobom 
upoważnionym przez Organizatora, a ponadto podmiotowi przetwarzającemu tj. 
Paulinie Borkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „PaB.media” 
Paulina Borkowska w Wieluniu na podstawie zawartej z Administratorem umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą 
przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym 
https://www.wartasa.com.pl. 

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się  
z Organizatorem np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
konkurs@wartasa.com.pl. 

3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, na adres: konkurs@wartasa.com.pl, w trakcie trwania Konkursu, jak 
również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do 
reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. Odpowiedź na reklamację 
przekazana zostanie na papierze lub mailem. 


