
REGULAMIN KONKURSU „Wentylator przemysłowy w sztuce” 

(dalej „Konkurs”) 

 

Firma Elektror airsystems sp. z o.o z siedzibą w Chorzowie jest wiodącym producentem wentylatorów 

przemysłowych i sprężarek wywodzącym się z Niemiec. Jako lider w dostawie najwyższej jakości 

produktów mamy ugruntowaną pozycję na rynku i chęć do ciągłego rozwoju firmy! Jednym z 

pomysłów współtowarzyszących rozbudowie marki jest chęć zbliżenia firmy przemysłowej do świata 

sztuki – stąd nasz pomysł na konkurs skierowany do studentów kierunku rzeźba i malarstwo 

Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.    

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady Konkursu na najciekawszy obraz, grafikę lub projekt rzeźby 

związanej z tematem przewodnim.  

2. Tematem przewodnim Konkursu jest szeroko rozumiany motyw wentylatora przemysłowego 

we współczesnym świecie. Uczestnicy Konkursu mają dowolność w interpretacji tematu i 

możliwość przeniesienia motywu wentylatorów i naszej firmy produkcyjnej w świat ich 

wyobraźni.  

3. Organizatorem Konkursu jest Elektror airsystems Sp. z o.o z Chorzowa. 

 

II. CEL KONKURSU 

1. Konkurs ma na celu zbliżenie firmy przemysłowej do szeroko pojętej sztuki i uwrażliwienie 

odbiorców naszych produktów  na walory artystyczne.   

2. Prace konkursowe stanowić będą element dekoracyjny głównej siedziby firmy i 

prezentowane będą klientom z całego świata wraz z logo uczelni i danymi twórcy.  

3.  Prace konkursowe mogą zostać wykorzystane jako element dekoracyjny podczas konferencji i 

targów przemysłowych. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Do konkursu może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zapoznała się z 

poniższym regulaminem i akceptuje jego postanowienia,  (ZAŁĄCZIK NR 1), w tym złożyła 

wszystkie oświadczenia zawarte w załącznikach do Regulaminu.  

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłaszana praca 

konkursowa jest wynikiem pracy autora i powstał bez naruszenia praw osób trzecich i 

obowiązującego prawa. 

4.  Uczestnictwo w Konkursie wymaga podania danych osobowych wskazanych w niniejszym 

Regulaminie. 

5. Podanie danych osobowych nastąpi w następujący sposób – uczestnik konkursu przesyła 

dane drogą mailową na adres agnieszka.lyznicka@elektror.pl lub bezpośrednio do siedziby 

firmy.  

 

IV. TERMINY 

1. Zgłoszenia do Konkursu i dostarczenie prac konkursowych należy złożyć w terminie do 

20.01.2019. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w terminie do dn. 27.01.2019. 
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3. Wyniki konkursu zostaną przedstawione drogą mailową do Uczestników konkurs. 

 

V.  TECHNIKI 

Na konkurs można nadesłać prace z obszarów malarstwa, rzeźby i grafiki spełniające kryteria opisane 

poniżej: 

a) Malarstwo – działa wykonane w dowolnej technice (olej, akwarela, akryl, 

tampera, kredki, kolaż) i na dowolnym materiale (płótno, drewno, plastik, metal, 

itd.). Maksymalny dozwolony wymiar każdej pracy to 200 cm każdy bok. 

b) Rzeźba – projekt rzeźby - maksymalny dozwolony rozmiar każdej pracy to 150 cm 

długości, 80cm szerokości i 200 cm wysokości. Wykonanie rzeźby przez laureatów 

konkursu i jej dostarczenie – do 15.02.2019r 

c) Grafika warsztatowa – dzieło wykonane w dowolnej technice. Całkowity wymiar 

nie może przekroczyć 200 cm x 200 cm. 

 

VI. SPOSOBY DOSTARCZENIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są w terminie do dn. 9.07.2018: 

a) dostarczyć oryginał pracy konkursowej do siedziby firmy Elektror airsystems Sp. z 

o.o., adres: ul. Leśna 38, 41-506 Chorzów 

b) dostarczyć oryginał podpisanego przez autora pracy Regulaminu na adres siedziby 

firmy – ul. Leśna 38, 41-506 Chorzów, w tym wszystkich załączników niniejszego 

Regulaminu. 

2. Dostawa prac następuje na koszt Uczestnika Konkursu.  

3.  Prace konkursowe powinny być opatrzone sygnaturą oraz czytelnym opisem na odwrocie 

obrazu/grafiki / projektu rzeźby oraz dołączoną metryczką zawierającą imię i nazwisko 

autora, adres e-mail/numer telefonu, tytuł obrazu, rok powstania oraz oznaczenia – „góra” , 

„dół”. 

4.  Prace wymagające montażu i aranżacji przestrzennej muszą zawierać dokładną instrukcję ich 

instalacji wraz ze wszystkimi elementami montażowymi. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do odbioru Prac konkursowych o których zwrocie Organizator 

zadecydował na swój koszt, w terminie podanych przez Organizatora.  

 

 

VII.  KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Oceny prac konkursowych dokona jury wyłonione przez Organizatora konkursu. 

3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

a. oryginalność i kreatywność projektu; 

 

4. Naruszenie przez Uczestnika zasad opisanych w Regulaminie, naruszenie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa bądź postępowanie nierzetelne, nieetyczne i w jakikolwiek 

sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego może skutkować usunięciem 

Uczestnika z udziału w Konkursie i wygaśnięciem ewentualnego prawa do Nagrody. Za takie 

zachowanie można uznać w szczególności: podawanie nieprawdziwych danych przy 

rejestracji w Konkursie, korzystanie z programów komputerowych lub innych urządzeń 

mających na celu ominięcie zasad i procedur konkursowych, umieszczanie w ramach Zadania 



konkursowego treści mogących być odebrane jako obraźliwe, zawierające wulgaryzmy, 

propagujących alkohol lub inne środki odurzające, obrażających osoby publiczne, 

obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie lub zachęcających do nienawiści, 

zawierających informacje naruszające dobra innych osób, obarczające niesprawdzonymi 

zarzutami inne osoby lub przyczyniających się do łamania praw autorskich oraz takie, które 

naruszają dobry wizerunek Organizatora. 

 

VIII.  NAGRODY 

1. W ramach konkursu wyłonieni zostaną przyznane następujące nagrody: 

a) I-sze miejsce –  2500 zł brutto 

b) II-gie miejsce –  2000 zł brutto 

c) III-cie miejsce –  1500 zł brutto 

- dalej „Zwycięzcy”. 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej lub większej ilości nagród, w 

zależności od ilości zgłoszonych prac konkursowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu bez przyznawania nagrody. 

4.  Podatek od nagród w wysokości 10% wartości Nagrody określonej w pkt. 1 (a-c) powyżej 

pokrywa Laureat, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nagroda pieniężna wypłacana jest 

Laureatowi Konkursu po potrąceniu podatku od nagrody. 

5.  Zwycięzcy zobowiązani będą do przekazania Organizatorowi swoich danych osobowych, 

niezbędnych do wypełnienia deklaracji PIT-8AR, oraz podania numeru rachunku bankowego 

na który nagroda zostanie przelana. 

6.  Nieprzekazanie Organizatorowi danych osobowych niezębnych do otrzymania Nagrody jest 

podstawą do decyzji Organizatora o wykluczeniu z Konkursu. Przekazanie takich danych 

winno nastąpić najpóźniej w  terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu 

bezpośrednio, pisemnie do siedziby Organizatora.  

7.  Potwierdzenie przekazania Nagrody będzie stanowiło bankowe potwierdzenie przelewu. Za 

datę wydania tej Nagrody przyjmuje się datę wykonania przelewu. .  

8.  Odmowa przyjęcia Nagrody, niedostarczenie Nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Zwycięzcy, a w szczególności: wskutek podania nieprawidłowych danych, niepełnych danych, 

lub nieodebranie Nagrody w terminie, oznacza utratę prawa do Nagrody. Własność takich 

Nagród nie przechodzi na Zwycięzców.  

9. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.  

10. Nagrody wysyłane będą wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski. 

 

IX  PRAWA AUTORSKIE 

1.  Uczestnik zgłaszając Pracę konkursową oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie 

osobiste i majątkowe do tej Pracy konkursowej („Utworu”) i że wszelkie Utwory dostarczone 

przez niego Organizatorowi nie będą naruszały prawem chronionych dóbr osób trzecich.  

2.  W razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu 

naruszenia przysługujących im praw, w szczególności praw autorskich Organizator 

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Uczestnika, który zobowiązany jest do zaspokajania na 

swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone. 

Uczestnik będzie w pełni odpowiedzialny za straty majątkowe jakie poniesie Organizator z 

tytułu roszczeń osób trzecich. 



3.  Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, 

które wcześniej nie były nagradzane ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane i publikowane. 

4.  Z datą przekazania danemu Zwycięzcy Nagrody, na Organizatora przechodzą wszelkie prawa 

do stworzonej przez niego Pracy konkursowej, w tym w szczególności Uczestnik przenosi na 

Organizatora prawa majątkowe do pracy konkursowej, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczy wszystkich znanych w 

chwili przekazania pól eksploatacji, w szczególności Organizator może wykorzystać takie 

Utwory w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji:  

a)   trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworu w całości lub jakiejkolwiek jego części,  

b)   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę konkursową utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu na terenie RP i poza granicami RP, użyczenie, najem lub dzierżawa 

oryginału albo egzemplarzy Utworu;  

c)  instalacja, ładowanie, uruchamianie i przechowywanie na dowolnej ilości urządzeń,  

d)   umożliwienie korzystania z Utworów osobom trzecim, 

e)   publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, rozpowszechnianie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

f)   tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworach, 

g)   reprodukcja trwała tj. wielokrotne, nieograniczone w czasie wykorzystywanie,  

h)   swobodne używanie i korzystanie Utworu oraz jej pojedynczych elementów w zakresie 

reklamy, promocji lub oznaczania Organizatora, dokonywanie przez Organizatora oraz 

podmioty pozostające z nimi w związkach kapitałowych, personalnych, gospodarczych,  

i)   modyfikowanie Utworu w całości lub części oraz dokonywanie jej opracowań w całości lub 

części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji 

poszczególnych elementów Utworu lub całości. 

j) kopiowanie, archiwizowanie Utworu, 

k)  rozpowszechniania jej we wszystkich materiałach, dokumentach, informacjach, pismach itp., 

materiałach reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora, 

l)  sporządzenie kopii zapasowych lub archiwalnych Utworu i korzystanie z niego równocześnie z 

oryginałem utworu; 

Organizator ma w szczególności prawo do wykorzystania Utworu jako: 

a)  elementu dekoracyjnego siedziby firmy Organizatora i prezentowania klientom, gościom 

firmy z całego świata wraz z logo uczelni i danymi twórcy.  

b)  Prace konkursowe  - Utwór mogą zostać wykorzystane przez Organizatora jako element 

dekoracyjny podczas konferencji i targów przemysłowych. 

Wydanie Nagród Zwycięzcom, zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności 

intelektualnej. 

5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Uczestnik przekazuje Organizatorowi 

prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów. 

6. Uczestnik Konkursu przenosi na rzecz Organizatora własność nośników na których Utwór 

zapisano.  

7. Uczestnik zachowuje w stosunku do Pracy Konkursowej autorskie prawa osobiste.   

8. Każdy Uczestnik, niezależnie od wyników Konkursu zgłaszając Pracę konkursową, udziela 

Organizatorowi wyłącznej, nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej licencji do 



korzystania ze zgłoszonego Utworu – Pracy konkursowej na polach eksploatacji określonych w 

całym ust. 4 niniejszego paragrafu. 

Korzystanie z Utworu wiąże się przede wszystkim z celem: 

a)  organizacji i przeprowadzenia Konkursu,  

b) publikacji wyników Konkursu (w środkach masowego przekazu, w tym  m.in. w  Internecie, na 

stronie internetowej firmy, w siedzibie firmy, na Uczelni) jak również poprzez oznaczenie 

Pracy konkursowej imieniem i nazwiskiem, logo Uczelni, w przypadku jej rozpowszechniania 

lub publikacji.  

c) wypełnienia zamierzenia jakim jest  ustanowienie Prac Konkursowych elementem  

dekoracyjnym głównej siedziby firmy i prezentacji klientom firmy z całego świata wraz z logo 

uczelni i danymi twórcy,  

d) wypełnienia zamierzenia jakim jest  możliwość wykorzystania Prac konkursowych jako 

element dekoracyjny podczas konferencji i targów przemysłowych. 

 

 

X. DANE OSOBOWE   

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest ELEKTROR 

AIRSYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-506), przy 

ul. Leśnej 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000285917, REGON: 240667586, NIP: 6312528814., z którym można się 

skontaktować pisząc na adres siedziby bądź na adres e-mail 

info@elektror.pl__________________.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. 

3. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane w celu: 

a)  organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród, w celach wypełnienia obowiązków 

podatkowych (dotyczy Zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,  

b) w celu publikacji wyników Konkursu (w środkach masowego przekazu, w tym  m.in. w  

Internecie, na stronie internetowej firmy, w siedzibie firmy, na Uczelni) jak również poprzez 

oznaczenie nagrodzonej Pracy konkursowej imieniem i nazwiskiem, logo Uczelni przypadku 

jej rozpowszechniania lub publikacji.  

c) w celu wypełnienia zamierzenia jakim jest  ustanowienie Prac Konkursowych elementem  

dekoracyjnym głównej siedziby firmy i prezentacji klientom firmy z całego świata wraz z logo 

uczelni i danymi twórcy,  

d) w celu wypełnienia zamierzenia jakim jest  możliwość wykorzystania Prac konkursowych jako 

element dekoracyjny podczas konferencji i targów przemysłowych. 

Aby wziąć udział w Konkursie, niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych we wszystkich wskazanych wyżej celach. 

4. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 



5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

Konkursie. Podanie nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwalifikującą  

z udziału w Konkursie.  

6. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania 

danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane osobowe: 

 a) imię i nazwisko, 

 b) adres e-mail, 

 c) numer telefonu, 

d) oznaczenie uczelni Uczestnika. 

8. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:  

a) adres do korespondencji, 

b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),  

c) PESEL lub numer innego dokumentu tożsamości, na podstawie którego możliwa będzie 

weryfikacja danych Zwycięzcy – jedynie do wglądu, 

d) data urodzenia,  

e) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,  

f) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej) 

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych. 

10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu. 

11. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

12. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

13. Dane osobowe możemy przekazywać następującym innym podmiotom, które będą je 

przetwarzały: bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom 

państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem 

wykonania ciążących na nas obowiązków (takich jak Urząd Skarbowy, ZUS). Takie podmioty 

będą przetwarzały dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z 

jego poleceniem. 

Dane Osobowe Uczestników konkursu w postaci pisemnej będą udostępniane publicznie w 

związku z realizacją celów wskazanych w pkt 3 b-d. 

14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator 

w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  



2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w 

inny sposób przetwarzanych. 

15.  Wzór zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych  wraz z klauzulą 

informacyjną wymaganą przez RODO stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszego Regulaminu. 

16. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika postępowania, w 

dowolnym momencie, powoduje bezskuteczność takiej kandydatury. 

 

XI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE: 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, 

najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników 

Konkursu, na adres Organizatora.  

2.   Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data 

stempla pocztowego lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: m.in. dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 

5. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego 

Regulaminu. 

6. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

7.  Decyzja Organizatora Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przed 13.07.2018 i  podane do wiadomości publicznej na 

stronie internetowej Organizatora: www.elektror.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, lub przedłużenia czasu trwania Konkursu 

lub zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych 

przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. 

3. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu indywidualnie przez 

Organizatora.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

5. Za udział w konkursie oraz złożone prace nie przysługuje wynagrodzenie. 

6.  Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Agnieszka Łyżnicka z działu 

Marketingu, mail: agnieszka.lyznicka@elektror.pl, tel.: +48 32 4794-144 

7.  We wszystkich kwestiach spornych decyduje Organizator. 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU „Wentylator przemysłowy w sztuce” firmy Elektror 

airsystems sp. z o.o z siedzibą w Chorzowie 

 

Niżej podpisany/podpisana oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z treścią regulaminu 

konkursu „Wentylator przemysłowy w sztuce” organizowanego przez ELEKTROR AIRSYSTEMS spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-506), przy ul. Leśnej 38, wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, 

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285917, REGON: 

http://www.elektror.pl/


240667586, NIP: 6312528814, akceptuję jego treść i warunki uczestnictwa w konkursie, w 

szczególności warunki dotyczące autorskich praw majątkowych i osobistych do Utworu. 

 

   TAK      NIE 

 

 

_______________________________ 

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu  

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU „Wentylator przemysłowy w sztuce” firmy Elektror 

airsystems sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. 

 

Niżej podpisana/ podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ELEKTROR 

AIRSYSTEMS sp. z o.o. , KRS: 0000285917, moich następujących danych osobowych: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres e-mail, 

c) numer telefonu, 

d) oznaczenie Uczelni Uczestnika. 

W  przypadku znalezienia się w gronie  Zwycięzców Konkursu również następujących danych 

osobowych:  

a) adres do korespondencji, 

b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),  

c) PESEL lub numer innego dokumentu tożsamości, na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja 

danych Zwycięzcy – tylko do wglądu. 

d) data urodzenia,  

e) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,  

f) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej) 

_________________________________________________. 

w celu: 

a)  organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród, w celach wypełnienia obowiązków 

podatkowych (dotyczy Zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,  

   TAK      NIE 

 

b) w celu publikacji wyników Konkursu (w środkach masowego przekazu, w tym  m.in. w  

Internecie, na stronie internetowej firmy, w siedzibie firmy, na Uczelni) jak również poprzez 

oznaczenie nagrodzonej Pracy konkursowej imieniem i nazwiskiem, logo Uczelni w przypadku 

jej rozpowszechniania lub publikacji, 

   TAK      NIE 

 

c) w celu wypełnienia zamierzenia jakim jest  ustanowienie Prac Konkursowych elementem  

dekoracyjnym głównej siedziby firmy i prezentacji klientom firmy z całego świata wraz z logo 

uczelni i danymi twórcy,  

   TAK      NIE 

 



d) w celu wypełnienia zamierzenia jakim jest  możliwość wykorzystania Prac konkursowych jako 

element dekoracyjny podczas konferencji i targów przemysłowych, 

   TAK      NIE 

 

 

Przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody, zapoznałem/ zapoznałam się  z klauzulą informacyjną 

Administratora danych osobowych zawartą poniżej.  

  

   TAK      NIE 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

 

ELEKTROR AIRSYSTEMS sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506), przy ul. Leśnej 38,  niniejszym 

informuje Panią /Pana, iż: 

 

1. Administratorem ww. danych osobowych (dalej „ADO”) jest ELEKTROR AIRSYSTEMS spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-506), przy ul. Leśnej 38, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód 

w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000285917, REGON: 240667586, NIP: 6312528814.  Można się skontaktować z nami pisząc 

na adres siedziby: Chorzów (41-506), ul. Leśna 38 lub na adres e-mail_info@elektror.pl_ 

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 

a)  organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród, w celach wypełnienia obowiązków 

podatkowych (dotyczy Zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,  

b) w celu publikacji wyników Konkursu (w środkach masowego przekazu, w tym  m.in. w  

Internecie, na stronie internetowej firmy, w siedzibie firmy, na Uczelni) jak również poprzez 

oznaczenie Pracy konkursowej imieniem i nazwiskiem, logo Uczelni przypadku jej 

rozpowszechniania lub publikacji.  

c) w celu wypełnienia zamierzenia jakim jest  ustanowienie Prac Konkursowych elementem  

dekoracyjnym głównej siedziby firmy i prezentacji klientom firmy z całego świata wraz z logo 

uczelni i danymi twórcy,  

d) w celu wypełnienia zamierzenia jakim jest  możliwość wykorzystania Prac konkursowych jako 

element dekoracyjny podczas konferencji i targów przemysłowych. 

na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu „Wentylator przemysłowy w sztuce” 

organizowanym przez ELEKTROR AIRSYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

zgodnie z Regulaminem z dnia 29.10.2019. 

 

Podstawą do przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest Pani/ Pana zgoda  o jakiej mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”. Aby wziąć udział w Konkursie, niezbędne jest 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wskazanych wyżej celach. 



 

3. Dane osobowe możemy przekazywać następującym innym podmiotom, które będą je 

przetwarzały: bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom 

państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem 

wykonania ciążących na nas obowiązków (takich jak Urząd Skarbowy, ZUS). Takie podmioty 

będą przetwarzały dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z 

jego poleceniem. 

 

Dane Osobowe Uczestników konkursu w postaci pisemnej będą udostępniane publicznie w 

związku z realizacją celów wskazanych w pkt 2 b-d. 

 

4. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

5.  Przysługuje Panu/ Pani prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do 

swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich 

sprostowania (poprawiania), usunięcia (w przypadkach określonych przepisami RODO) lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych przepisami 

RODO), wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych.  

 

6. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do 

czasu jej cofnięcia. 

 

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie. Podanie nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwalifikującą Zwycięzcę z 

udziału w Konkursie.  

 

8. O ile  przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu niniejszej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych należy przekazać na adres Administratora Danych osobowych podany w pkt 1. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne m.in. z 

niemożnością wzięcia udziału w Konkursie, koniecznością zwrotu przyznanych Nagród.  

 

9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych  danych osobowych narusza obowiązujące 

przepisy o ochronie danych osobowych,  przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

10.  Pani/pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

________________________ 

(imię, nazwisko) 


