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Regulamin konkursu 

#speakinSD 
 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „#speakinSD”, 
(„Konkurs”) organizowanym przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia („Organizator”).  
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs organizowany jest przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia z siedzibą  przy  

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 586-21-38-302.  

2. Konkurs prowadzany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.   

§2 
UDZIAŁ W KONKURSIE 

 
1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.  

2. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem mediów społecznościowych i oznaczeń zdjęć 

konkursowych („Praca konkursowa”) hashtagiem #speakinSD 

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, z wyłączeniem: pracowników 

samorządowych Miasta Gdyni oraz osób, które brały udział przy organizacji Konkursu.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

§3 

 
PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. Konkurs będzie trwał do 8.10.2020 r (włącznie) .  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie zdjęcia z nawiązaniem do konferencji SPEAK IN_SD 

odbywającej się w dniu 6.10.2020 r., według następujących wytycznych:   

a. Na zdjęciu musi widnieć element nawiązujący do udziału w konferencji SPEAK IN_SD 

odbywającej się w dniu 6.10.2020 r. 

b. Nie może być kontrowersyjne, o zabarwieniu politycznym lub religijnym. 

c. Nie może zawierać wulgaryzmów oraz słów uznawanych za niestosowne lub obraźliwe. 

d. Nie może zawierać imion, lub wyraźnie wskazywać na konkretną osobę/firmę. 

e. Nie może być bezpośrednim hasłem reklamowym. 

3. Zdjęcia zgłaszane są do 8.10.2020 r za pomocą oznaczenia hashtagiem #speakinSD na Facebooku 

i Instagramie. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 12.10.2020. Informacja o laureacie (imię i nazwisko) pojawi się 

w mediach PPNT Gdynia: strona internetowa, media społecznościowe.  

5. Uczestnik może zgłaszać w Konkursie dowolną liczbę zdjęć.  

6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

 

§4 
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WYBÓR LAUREATÓW i NAGRODY 
 

1. Zwycięskie zdjęcie wybierane jest przez jury reprezentowane przez zespół Strefy Startup.  

2. Zwycięskie zdjęcie pojawi się w mediach społecznościowych Strefy Startup: Facebook, Instagram. 

3. Autor zwycięskiego zdjęcia zostanie poinformowany o wygranej wiadomością prywatną w wybranym 

medium społecznościowym, w którym dodał konkursowe zdjęcie. 

4. Nagrodą w Konkursie są:  

▪ Nagroda główna: Gadżety PPNT: gra Monopoly Gdynia, worek, butelka, skarpetki, 

zaślepka na kamerę w laptopie, smycz, długopis, ołówek, notes. 

▪ 3 nagrody dodatkowe: worek, butelka, skarpetki, zaślepka na kamerę w laptopie, 

smycz, długopis, ołówek, notes. 

▪  

5. Organizator ustali indywidualnie sposób przekazania nagrody dogodny dla laureata.  

 

§5 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 
 

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez 

Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne 

z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw 

majątkowych i osobistych.   

  

2. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin oświadcza, że:  

  

a. przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Pracy Konkursowej w zakresie 

niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności 

udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej oraz zawarcia z Organizatorem umowy, o której 

mowa w ust. 9 poniżej;  

  

b. zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;  

  

3. Z chwilą wyboru zwycięskiego zdjęcia, Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz 

nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z Pracy 

Konkursowej według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach 

eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, zaś w szczególności na polach  określonych w lit. a. – f. poniżej, tj. Organizator będzie 

uprawniony w szczególności do korzystania z Pracy Konkursowej dla celów komercyjnych i/lub 

promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:  

  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, 

w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;  
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b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe, w całości lub 

w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej 

granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;  

  

c. w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych, w całości lub w części, w sposób inny niż 

określony powyżej w lit. b. - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie 

w Internecie, między innymi na stronie www.ppnt.pl i w ramach profili Organizatora 

prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;  

  

d. wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych 

Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i 

poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;   

  

e. wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do sieci teleinformatycznych, 

telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez 

ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów 

oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;  

  

 

4. Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a. –e. powyżej, może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, 

w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej 

i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd. 

Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na 

przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Pracy Konkursowej, w tym na dodawanie 

do Pracy Konkursowej elementów animacji i korzystanie w takiej formie z Pracy Konkursowej na polach 

eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a. – f. powyżej,  

  

5. Licencja, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji 

(sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i 

upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.  

  

6. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania 

nie wymaga uzasadnienia.  

  

7. Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.   

  

8. Organizator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 KC, że autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 3 powyżej do nagrodzonej Pracy Konkursowej z dniem wydania Nagrody Laureatowi 

Konkursu.  

  

9. Laureat Konkursu zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 

dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Nagrody w formie pisemnej przyjętej przez 
Organizatora przyjętego przez Organizatora, umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

http://www.bobovita.pl/
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nagrodzonej Pracy Konkursowej na wskazanych ust. 3 niniejszego paragrafu polach eksploatacji i za 

wyłącznym wynagrodzeniem w postaci przyznanej danemu Laureatowi Konkursu Nagrody. Projekt 
umowy, o której mowa, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wyboru Laureatów Konkursu, z którymi 

zawarta zostanie umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych.  

  

10. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Utworu na Organizatora, Laureat Konkursu 

zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru 

autorskiego względem Utworu. Laureat Konkursu zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym 

do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, i inne dostosowywanie Pracy 

Konkursowej do potrzeb Organizatora.  

  

11. Uczestnik zobowiązuje się, że do dnia Ogłoszenia Wyników Danej Edycji Konkursu, prawa o których 

mowa w ust. 2 lit a nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.  

 

12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych 

w ramach Pracy Konkursowej oraz prawa do nierozpowszechniania wizerunku osób przedstawionych 

w Pracy Konkursowej bez ich zgody. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby 

trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez 

Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej bądź z naruszeniem prawa 

do nierozpowszechniania wizerunku osób przedstawionych w Pracy Konkursowej bez ich zgody, 

Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich 

jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem wskazanych wyżej praw i pokryć roszczenia tych 

osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.  

 

§6 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgłaszając swój udział w Konkursie poprzez oznaczanie swojego zdjęcia hashtagiem #speakinSD, 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych 

w poście i na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie tj. wizerunku/imienia i nazwiska /e -

maila/nr telefonu/adresu zamieszkania w celu realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

  

2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Uczestnika Konkursu: 
a. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny 

Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Gdynia  al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 

220588129, e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50.  

b. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, tel. 58 880 81 50,  e-mail:  biuro@ppnt.gdynia.pl 

c. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu #speakinSD (art. 6 ust. 1 pkt a i  b) RODO).  

d. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu #speakinSD. 

 

e. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem 

w zakresie Konkursu #speakinSD. Dane zostaną udostępnione za pośrednictwem strony 

internetowej tj. www.ppnt.pl, i mediów społecznościowych Administratora. 

mailto:biuro@ppnt.gdynia.pl
http://www.ppnt.pl/
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f. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji 

międzynarodowej. 

g. Administrator nie  podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania 

w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

h.  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwa realizacja 

wobec Pani/Pana celu, w jakim dane zostały zebrane tj. wzięcia udziału w Konkursie 

#speakinSD. 

i. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo żądania  dostępu 

do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach i w zakresie 

wynikającym z RODO. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie 

przysługuje w przypadku, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody, przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan 

stroną, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora  obowiązku 

prawnego. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w lit.  a) i b). 

j. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych.   

 

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, 

pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników. Zmiany będą publikowane na bieżąco 

w formie aneksu do Regulaminu na łamach strony internetowej Organizatora, tj. www.ppnt.pl   

3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego.  

4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów powstałych  na tle 

Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.  

 

http://www.ppnt.pl/

