
R EG UL A MI N KON K UR SU  

"Ś wi ąt eczn a  k a r tka  W - MOII B"  

 

1. Organizator i czas trwania Konkurs 

1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej ("Konkursem") jest Warmińsko – Mazurska 

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą przy Placu Konsulatu Polskiego 1, 

10-532 Olsztyn, NIP 739-33-26-600, zwana dalej ("Organizatorem"). 

1.2. Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 28.11.2022 r. do dnia 06.12.2022 r. 

 

1.3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z jego regulaminem. Niniejszy regulamin stanowi 

jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Konkurs zostanie 

przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne mają jedynie charakter 

pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji  

lub składania roszczeń przez Uczestników Konkursu. 

 

1.4. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu w rozumieniu art. 2 ust. 1  

pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r.,  

poz. 165). 

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

2.1. Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci lub wnuki członków Organizatora, zwane dalej 

("Uczestnikami") w wieku od 4 do 12 lat. 

 

3. Zasady przeprowadzenia Konkursu 

 

3.1. Rodzic/dziadek/babcia/opiekun dziecka biorącego udział w konkursie, powinien  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2022 r. przekazać Organizatorowi prace                          

w formie elektronicznej (scan lub zdjęcie). Jedynie zwycięzca konkursu - jego opiekun 

zobowiązany będzie do dostarczenie pracy w oryginale do biura W-MOIIB                                      

po rozstrzygnięciu konkursu i uprzednim kontakcie z biurem W-MOIIB. 

Zgłoszenie powinno zawierać jeden rysunek, w formacie A4 o tematyce świątecznej 

związanej z budownictwem, namalowany farbami, kredkami, flamastrami. Najciekawsza 

praca zostanie wydrukowany jako tegoroczna kartka świąteczna Warmińsko – Mazurskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

 

3.2      Na pierwszej stronie pracy plastycznej należy podać imię i wiek Autora. Dodatkowo do 

maila załączamy kartę zgłoszenia uczestnika (załącznik do niniejszego regulaminu) oraz 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Warmińsko 

– Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w związku z konkursem 

"Świąteczna kartka W-MOIIB" (załącznik do niniejszego regulaminu).  

Prace nadesłane bez karty zgłoszenia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych (bez załączników), nie będą rozpatrywane.  



.  Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach poprzez wiadomość e-mail 

do Opiekunów bądź drogą telefoniczną.                  

 

3.3. Uczestnicy mogą przekazywać prace wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 

integracja@wam.piib.org.pl   

 Opiekun autora wygranej pracy zobowiązany jest do dostarczenia oryginału pracy                 

do siedziby W-MOIIB po rozstrzygnięciu konkursu i wcześniejszym kontakcie z biurem 

W-MOIIB. 

 

3.4. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać wyłącznie jedno zgłoszenie. W przypadku 

nadesłania przez Uczestnika większej ilości zgłoszeń, Organizator będzie rozpatrywał 

wyłącznie zgłoszenie, które dotarło do niego jako pierwsze. 

 

3.5. Wyboru najlepszej Kartki dokona podczas obrad powołana przez Organizatora Komisja 

konkursowa ("Komisja"). 

 

3.6. W trakcie obrad Komisja dokona według swojego uznania wyboru jednej najlepszej  

jej zdaniem Karki i przyzna jej autorowi nagrodę, o której mowa w pkt 4.1. 

 

3.7. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich 

danych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby 

organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych, jak też zgodnie z informacją administratora danych 

stanowiącą załącznik do niniejszego konkursu. 

 

4. Nagroda 

4.1. Wygraną w Konkursie jest nagroda rzeczowa (niespodzianka). 

4.2. Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej  

z Organizatorem lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem  

i Uczestnikiem oraz stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz 

Organizatora pracą. 

4.3.     Każdy uczestnik za udział w konkursie otrzyma symboliczny upominek. 

5. Odbiór nagrody 

5.1. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach poprzez wiadomość email 

lub telefon do Rodziców. 

5.2. Nagroda, o której mowa w pkt 4.1. zostanie wydana zwycięzcy do dnia 31.01.2023 r.  

w siedzibie Organizatora lub wysłana za pośrednictwem poczty.  

5.3. Wygrane nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny. 

6.  Prawa autorskie i prawo korzystania 

mailto:integracja@wam.piib.org.pl


6.1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych  

i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)  

do przedstawionych prac. 

6.2. Uczestnik oświadcza i ponosi wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie  

przez Organizatora z prac nadesłanych do Konkursu nie będzie naruszało praw,  

a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. 

6.3. Organizator zastrzega, a uczestnik wyraża na to zgodę do korzystania i publikacji prac 

nadesłanych przez Uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń czasowych  

i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia. Uczestnik nie będzie 

otrzymywał wynagrodzenia za korzystanie z praw autorskich, co ten w pełni akceptuje 

6.4. Z uwagi na fakt, że w Konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane osobiście  

przez Uczestników, Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu 

naruszenia praw autorskich należących do innej osoby niż Uczestnik, w wyniku 

umieszczenia należącego do nich utworu w projekcie Kartki nadesłanym  

przez Uczestnika. 

6.5. Uczestnik zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich w przypadku,  

gdy podstawą tych roszczeń będą prawa osób trzecich do nadesłanych prac  

lub jego elementu. 

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora. 

7.2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte 

w niniejszym Regulaminie. 

7.3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy iż o wygranej  

nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika. 

7.4. Wszelkie, przewidziane prawem obciążenia publicznoprawne związane z udziałem  

w Konkursie ponosi Uczestnik. 

7.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie  

mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące 

przyrzeczenia publicznego, a także ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7.6. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez sąd właściwy  

dla siedziby Organizatora. 

 

 

 

 



Informacja Administratora danych osobowych  

w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 

 

[Administrator i dane kontaktowe administratora] 

Administratorem danych osobowych jest  Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa, 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1. 

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail wam@wam.piib.org.pl  

lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora: 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu 

Polskiego 1. 

[Przetwarzanie danych] 

Administrator będzie przetwarzał Pani /Pana dane osobowe w celu rozstrzygnięcia konkursu 

„Świąteczna kartka W-MOIIB”,  jak również w celach archiwalnych w związku z ustawą  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 217  

z późn. zm.). 

Podawanie danych jest dobrowolne jednakże brak ich podania uniemożliwia uczestniczenie w 

organizowanym Konkursie.  

[Okres przechowywania danych] 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 

danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów 

wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). 

[Przekazywanie danych] 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym  

do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych  

przez administratora umów. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe  

na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody przy czym takie 

podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie  

z poleceniami administratora. 

[Pani/Pana prawa] 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

  



 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej  

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 


