Regulamin Konkursu
„#wybieramPK”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, którego
Organizatorem jest Dział Promocji Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24
w Krakowie.
2. Konkurs odbędzie się na portalu Instagram, na oficjalnym profilu Politechniki Krakowskiej
(@politechnika_krakowska) pod adresem:
https://www.instagram.com/politechnika_krakowska/
3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem
i zaakceptowaniem jego postanowień.
4. W konkursie mogą wziąć udział osoby uczestniczące w Dniu Otwartym na PK, który odbędzie
się 20 marca 2019 r.

§2
Zasady konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika zdjęcia
zrobionego w czasie Dnia Otwartego na PK w dniu 20 marca 2019 r. Zdjęcie powinno
przedstawiać Uczestnika biorącego udział w wydarzeniu. Zdjęcie musi zostać opisane dwoma
hasztagami:
#politechnikakrakowska
i
#wybieramPK
oraz
oznaczone
@politechnika_krakowska. Zdjęcie musi zostać opatrzone komentarzem, w którym Uczestnik
napisze, dlaczego chce studiować na Politechnice Krakowskiej. Organizator wybierze trzy
najciekawsze odpowiedzi.
2. Profil uczestnika na czas trwania konkursu musi być publiczny.
3. Jeśli zdjęcie zawiera wizerunki innych osób niż Uczestnik konkursu, to powinny one udzielić
Uczestnikowi wyraźnej zgody na wykorzystanie ich wizerunku do celów związanych
z Konkursem.
4. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach
promocyjnych i reklamowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie zdjęć, które:
a. są niezgodne z regulaminem serwisu Instagram,
b. nie spełniają zasad opisanych w Regulaminie,
c. zawierają treści obraźliwe,
d. są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawami
autorskimi lub naruszające dobro osób trzecich,
e. zawierają treści o charakterze reklamowym,
f. zawierają oznaczenia profili firm lub osób innych niż Organizator (Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięskich prac.

§3
Nagrody
1. Organizator wybierze trzy prace, których autorzy zostaną nagrodzeni zestawem gadżetów.
2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 25 marca 2019 r. w wiadomości
prywatnej przesłanej na Instagramie.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez Zwycięzcę w wiadomości zwrotnej
imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego.
4. Organizator nagrody wyśle pocztą na adres podany w wiadomości.
5. Nagrody będzie można także odebrać osobiście w siedzibie Organizatora, tj. w Dziale
Promocji PK.

§4
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Dział
Promocji Politechniki Krakowskiej.
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich
danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane w oparciu o obowiązujące przepisy
określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014
r., poz. 1182).
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, a także prawo do ich
poprawiania i usunięcia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.

§5
Przetwarzanie danych osobowych
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. W przypadku zmiany lub
unieważnienia któregokolwiek punktu Regulaminu, pozostałe jego postanowienia zostają
w mocy.
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz naruszenie
praw osób trzecich. W przypadku naruszenia tych praw wszelkie konsekwencje i koszty
obsługi prawnej przechodzą wyłącznie na Uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

