
Regulamin konkursu „Obrazy fotograficzne w stylu Leonarda da Vinci” 
§ 1. Organizator Konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 
184, prowadzący Centrum Historii Zajezdnia.  

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat twórczości Leonarda da Vinci. 

4. Konkurs ogłoszony zostaje 11.03.2022 r. o godz. 12:00 i będzie trwał do 15.05.2022 r. godz. 18:00. 

5. Konkurs przeprowadzany jest na stronie www.zajezdnia.org, a także na profilu sieci społecznościowej Instagram 
Centrum Historii Zajezdnia chzajezdnia (https://www.instagram.com/chzajezdnia). 

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal 
Instagram.com. 

§ 2. Zasady i przebieg konkursu 

1. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni użytkownik Instagrama będący osobą fizyczną, posiadającą 
zdolność do czynności prawnych lub osoba która ukończyła 13 lat i bierze udział w konkursie za zgodą rodziców, a 
w przypadku żądania Organizatora Konkursu okaże pisemną zgodę. 

2. Uczestnik wyraża zgodę ̨ na publikację przez Organizatora na fanpage’u Centrum Historii Zajezdnia i 
https://www.instagram.com/chzajezdnia swojego nicku w razie przyznania mu tytułu Laureata konkursu. 

3. Każda z 3 przyznawanych nagród w konkursie to pakiet gadżetów od Centrum Historii Zajezdnia: torba 
tematyczna wystawy Leonarda da Vinci, zestaw kredek, notes, długopisy z logotypem Zajezdni. 

4. Konkurs polega na udostępnieniu przez uczestnika postu w swoim profilu na Instagramie. Post powinien 
zawierać minimum 1 zdjęcie z wystawy Machiny Leonarda da Vinci, krótki tekst opisujący wrażenia po 
odwiedzeniu, oznaczenie profilu @chzajezdnia i hasztagi: #fotografiawzajezdni #centrumhistoriizajezdnia 
#tuzaczynasiewroclaw #wystawaczasowawzajezdni. Laureatem Konkursu zostaną 3 osoby. Wyboru dokona 3 
osobowa Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora. Wyłaniając Laureatów Komisja 
Konkursowa, będzie miała na uwadze pomysłowość́, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny. 

5. Jeden użytkownik może opublikować i zgłosić do konkursu tylko jeden post (który zawierać może kilka zdjęć). W 
przypadku publikacji kilku postów przy ocenie Komisja konkursowa będzie brała tylko ten pierwszy. Uczestnicy 
mogą̨ publikować́ posty w okresie trwania konkursu. Posty opublikowane po tym czasie nie będą̨ brane pod uwagę̨. 

6. Dodając Post Konkursowy Uczestnik oświadcza, że: posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Postu 
Konkursowego, udziela Organizatorowi licencji do Postu Konkursowego (niewyłącznej, nieodpłatnej, bez 
ograniczeń́ czasowych i terytorialnych) jak również̇ zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie Postu na 
wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych,  w tym w szczególności w zakresie: 

- zwielokrotniania, utrwalania i zwielokrotniania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Postu, 
wprowadzania Postu do własnych baz danych, pamięci komputera (bądź ́ w postaci oryginalnej, bądź́ w postaci 
fragmentów), 

- wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu Postu lub jego egzemplarzy, 

- rozpowszechniania Postu w sposób inny niż̇ określony powyżej, w tym publicznego wykonania, wystawiania, 
wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Postu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za 
pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny 
sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, 

- tworzenia dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych. 

7. Informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana na profilu Instagramowym Centrum Historii Zajezdnia 
(https://www.instagram.com/chzajezdnia) do 16.05.2022 r.  

8. Po ogłoszeniu wyników organizator konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami konkursu za pomocą 
udostępnionych przez nich sposobów komunikacji, przekazując informację o uzyskaniu statusu zwycięzcy konkursu 
oraz o przyznanej nagrodzie. Wraz z informacją organizator prześle formularz wiadomości, o której mowa w ust. 9. 
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9. Warunkiem odebrania nagrody przez Laureata Konkursu jest przesłanie w ciągu 72 godzin, do profilu na 
Instagramie Centrum Historii Zajezdnia, wiadomości prywatnej, sporządzonej na przesłanym przez organizatora 
formularzu, a zawierającej: 

a) dane adresowe niezbędne do przesłania nagrody, 

b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przesłania nagrody, 

c) w przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu – zgodę przedstawiciela ustawowego na udział 
dziecka w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i przedstawiciela ustawowego.  

10. W przypadku braku potwierdzenia woli odbioru nagrody lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi 
przez zwycięzcę, nagroda przepada. W przypadku nieodebrania nagrody, nagroda przepada.  

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem.  

12. Uczestnikami konkursu nie mogą̨ być́ pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. 

13. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzyga dyrektor Ośrodka. 

§ 3. Ochrona danych osobowych 

1. Każdy użytkownik, w związku z udziałem w konkursie, udostępnia następujące dane osobowe: nick użytkownika 
profilu, dane udostępnione za pośrednictwem profilu Instagram.com oraz dane niezbędne do przesłania nagrody. 
Jeżeli uczestnikiem konkursu jest dziecko, użytkownik Instagrama, w związku z udziałem dziecka w konkursie 
udostępnia następujące dane osobowe: nick użytkownika profilu oraz dane własne i uczestnika konkursu, 
udostępnione za pośrednictwem profilu Instragrama. 

2. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Ośrodek, jako administrator zapewnia, 
że udostępnione w związku z konkursem dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, a samo przetwarzanie odbywać się będzie z poszanowaniem godności, oraz innych dóbr osobistych.  

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c i e rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO), w celu przeprowadzenia konkursu.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy użytkownik odmówi podania danych 
oraz odmówi wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenie do konkursu zostanie odrzucone.  

5. Ośrodek oświadcza, że: a) dane osobowe udostępnione w związku z konkursem, nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych. b) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie 
dochodzić, na podstawie przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do 
profilowania osób, których dane dotyczą.  

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, wyrażona zostaje poprzez dodanie do postu 
konkursowego klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w 
Konkursie i oświadczam, że znam cele i warunki ich przetwarzania określone w Regulaminie”. Postykonkursowe 
bez powyższej zgody nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu.  

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu.  

8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony 
danych pod adresem: iod@zajezdnia.org  

9. Osobom, które udostępniły swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Ośrodka dostępu do swoich 
danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, a 
także prawo do przenoszenia danych.  

10. Osoba, która udostępniła swoje dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11.03.2022 r. 
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