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1. Uczestnicy nadsyłający prace w ramach Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Uczestnik wyraża także
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2015r. poz.
2135) przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu w szczególności
w celu zebrania zgłoszeń, przesyłania informacji o Konkursie, wydania nagród oraz
opublikowania danych laureata w mediach, na stronie internetowej i Facebooku Organizatora.
2. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do danych i prawie ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest CSM
„Nasza Praca” (42-200 Częstochowa, ul. Okólna 113a). Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom,
z wyjątkiem gdy będzie to niezbędne do realizacji Konkursu (np. zlecenie firmie drukarskiej
stworzenia imiennych dyplomów). Żądanie usunięcia danych osobowych, w zależności od
etapu, prowadzi w szczególności do niemożliwości uczestnictwa w Konkursie.
3. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
4. Nadesłanie pracy na Konkurs oznacza zgodę na bezpłatne i bezterminowe
wykorzystywanie jej w dowolny sposób przez Organizatora Konkursu, np. na publikację
i prezentację pracy w formie druku oraz w Internecie, telewizji. Praca opublikowana zostanie
podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
5. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu
o tym, iż utwór jest naszym dziełem lub nabyliśmy do niego prawa w formie spadku oraz,
że nie narusza praw osób trzecich (autorskich i majątkowych), a w szczególności
rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku
osób przedstawianych na pracy, albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81
ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności, że autor
posiada/posiadał zgodę osoby/osób na pracy na rozpowszechnianie wizerunku lub,
że osoba/osoby te otrzymały wynagrodzenie za powyższe.
6. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami w związku
z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich,
Organizatorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do Uczestnika
Konkursu, który nadesłał prace z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
7. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej i w wersji papierowej
w siedzibie Organizatora.

