Regulamin konkursu „Wszystkie twarze poezji”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Wszystkie twarze poezji”, zwanego dalej „Konkursem”, jest
Agencja Business and Culture s.c., przy ul. Juliana Smulikowskiego 4/120 00-389
Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs rozpocznie się w dniu 19 kwietnia 2022 r. w momencie opublikowania w
serwisach społecznościowych Instagram (wiersze_w_miescie) oraz Facebook (Wiersze w
mieście) posta konkursowego i będzie trwać do 7 maja 2021 r., do godz. 23:59. Ogłoszenie
wyników nastąpi 12 maja 2022.
3. Celem Konkursu jest promocja poezji europejskiej.
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde
zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał
się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
§ 2. Przebieg Konkursu
1. Konkurs odbędzie się na profilu Konkursu na Facebooku oraz Instagramie:
https://www.facebook.com/wierszewmiescie oraz
https://www.instagram.com/wiersze_w_miescie/
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą
konto osobiste na Facebooku lub Instagramie.
3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w wiadomościach prywatnych oraz
komentarzach do postu konkursowego opublikowanego przez Organizatora na osi czasu
profilu Wiersze w mieście.
4. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu w wiadomości prywatnej lub opublikowaniu pod
postem konkursowym zdjęcia lub filmu przedstawiającego dowolnie własnoręcznie
wykonanego dzieło nawiązujące bądź zainspirowane wybranym utworem biorącym udział
w tegorocznej edycji Wierszy w mieście (utwory dostępne są na stronie internetowej:
http://www.wierszewmiescie.eu/).
4. Kryterium oceny zadania konkursowego: kreatywność, ogólny wyraz artystyczny.
5. Konkurs jest moderowany. Wszystkie komentarze, zawierające treści obraźliwe lub
obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne,
niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane
zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych,
etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań,
stawianych przez organizatora i których treść nie będzie związana z tematem konkursu,
zostaną usunięte przez moderatorów.
6. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że jest jego
autorem lub wyłącznym właścicielem praw autorskich i majątkowych. Jednocześnie
Uczestnik oświadcza, że zarówno on, jak i inne osoby, których wizerunek został utrwalony
na filmie konkursowym, wyraziły zgodę, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na nieodpłatne
rozpowszechnianie tych wizerunków w ramach Konkursu. Wszelkie roszczenia osób
trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika,
który wraz ze zgłoszeniem filmu konkursowego zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek
odpowiedzialności w tym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia

filmu konkursowego w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich lub praw do
wizerunku.
§ 3. Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest pakiet 4 książek
2. Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora 3 uczestnikom Konkursu (każdy z
nagrodzonych uczestników otrzyma 1 pakiet), którzy w sposób najbardziej zgodny z
przedstawionymi kryteriami, według oceny Komisji Konkursowej, wykonają zadanie
konkursowe.
3. Informację o wygranej i sposobie odebrania nagrody Laureaci otrzymają w formie
odpowiedzi do nadesłanego komentarza lub wiadomości prywatnej.

§ 4. Publikacja zdjęcia lub filmu
Nadesłanie filmu konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych na podstawie z 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) przez Business and Culture s.c.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio
zaangażowani w przygotowanie i organizację Konkursu.
2. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu, a w szczególności z klauzulami dotyczącymi danych osobowych i
akceptuje zasady w nich opisane oraz wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych
osobowych.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora:
http://www.wierszewmiescie.eu/
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.:
działalności podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta
poczty elektronicznej.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie,
które nie naruszają praw nabytych uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie
obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie internetowej:
http://www.wierszewmiescie.eu/
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook ani z nim związany.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(NA PODSTAWIE ZGODY)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę
w Agencji Business and Culture s.c. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
●
●

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Business and Culture s.c.
Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o
przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Pani Katarzyna Grabowska,
k.grabowska@busnessandculture.pl

Dlaczego moje dane są przetwarzane?
●
●

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach określonych w treści
udzielonej przez Pana/Panią zgody.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan
tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy.

Jak długo będą przechowywane moje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji
wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum
zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w
szczególności:
● podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;
1. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na
podstawie przepisów prawa;

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
●

Ma Pani/Pan prawo do:
1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem
zgody;
2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:
■ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w
inny sposób przetwarzane;

wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie
ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
■ Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
■ Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
1. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
2. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych.
● Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
■

