
REGULAMIN KONKURSU „Segregacja to jest to, więc z ochotą wchodzę w to!” 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Zakład Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. w Zielonej Górze, NIP:929 193 57 85 (zwany dalej 
„Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny  

do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane 
przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji  

na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy 
Organizatora. 

 
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów zielonogórskich szkół podstawowych i średnich. 
2. Na udział w konkursie potrzebna jest zgoda prawnego opiekuna. W przypadku 

pełnoletniego uczestnika zgoda na udział w konkursie powinna być dostarczona  
i podpisana przez niego.  

3. Prawny opiekun w imieniu małoletniego (lub pełnoletni uczestnik konkursu) oświadcza, 
że: 
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje 

do Konkursu; 
b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią 

dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 
c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu; 
d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych  

z uczestnictwem w Konkursie; 
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

ich rodziny. 
 

§ 3. ZASADY KONKURSU 
 

1. Konkurs trwa od 20 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.  

2. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w formacie A4 dotyczącej segregacji odpadów 
zawierającej również hasło dotyczące segregacji odpadów. Zwycięska praca (lub prace) 
ozdobią zabudowę samochodów do odbioru odpadów.  

3. Prace konkursowe w formacie jpg należy przesłać na adres e-mail: 
promocja@zgkim.zgora.pl i w oryginale dostarczyć na portiernię Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Zielonej Górze (ul. Zjednoczenia 110 C) do 14 stycznia 2022 r. Prace 
dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

4. Prace należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem konkurs. Praca 
powinna być opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem i wiekiem dziecka  
(w przypadku osób niepełnoletnich) oraz telefonicznym numerem kontaktowym  
do Uczestnika pełnoletniego lub do rodzica/opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich). 

5. Składając prace konkursowe należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. 
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6. Zgłoszone prace oceniać będzie jury wyłonione przez organizatorów Konkursu. 

7. Oceniane będą walory artystyczne, kreatywność i pomysłowość wykonania. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3 lutego 2022 r. za pośrednictwem strony internetowej 
oraz strony Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  na portalu Facebook  

 
§ 4. NAGRODY 

 
1. W Konkursie przewidziano 3 rzeczowe nagrody: 

- I miejsce – elektryczna hulajnoga 
- II miejsce – aparat fotograficzny Instax 
- III miejsce – bezprzewodowy głośnik 

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrody innego 
rodzaju. 

3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody. 

 
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 

 
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu  
3. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu telefonicznie w celu ustalenia 

szczegółów odbioru nagrody. 
4. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na stronie 

www.facebook.com/zgkzielonagora oraz na stronie internetowej Organizatora 
www.zgk.net.pl 

5. Odbiór nagrody nastąpi w miejscu i czasie dogodnym zarówno dla Organizatora jak  
i dla Zwycięzcy. 

6. Zwycięzca lub w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny/rodzic zgadza się na 
upublicznienie wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika konkursu na profilu 
Organizatora oraz na jego stronie internetowej.  

7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 
właściwości poszczególnych nagród. 

 
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny 
leżących po stronie Uczestnika. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości,  
z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub 
przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. 

 
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku 

informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach 
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przetwarzania danych osobowych uczestnika i jego rodziców / opiekunów prawnych oraz o 

przysługujących uczestnikom i rodzicom / opiekunom prawnym prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu, a w przypadku jego 

niepełnoletności, jego rodziców / opiekunów prawnych jest Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110c. . 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl,  

tel.: 68 41 140 00. 

3. Dane osobowe uczestników oraz w przypadku niepełnoletności uczestników, jego 

rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust.  

1 lit. a, f Rozporządzenia w celu realizacji konkursu „Segregacja to jest to, więc z ochotą 

wchodzę w to!”. 

4. Odbiorcami danych osobowych uczestnika oraz w przypadku niepełnoletności uczestnika, 

jego rodziców / opiekunów prawnych mogą być tylko podmioty uprawnione  

w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Dane pozyskiwane są od uczestnika oraz w przypadku niepełnoletności uczestnika  

od jego rodzica / opiekuna prawnego. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (4 lata), chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw 

wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnie zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych. 

7. Uczestnik lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo żądania  

od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych 

uczestnika, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych 

osobowych, uczestnik lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo 

wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez uczestnika lub rodzica / opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika 

danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie 

podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości udziału  

w konkursie organizowanym przez jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.. 

10. Dane osobowe uczestnika, a w przypadku niepełnoletniości uczestnika, jego rodziców / 

opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane 

1) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu. 

2) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko 
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu 
Uczestnikowi. 

3) Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz 
usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności. 

4) W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa  
w Konkursie. 

 
 



§ 9. PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. 
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez 
Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie 
w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie 

lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części,  
a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody 
Administratora; 

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

2. Z chwilą wyłonienia zwycięzców konkursu, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie 
autorskie prawa majątkowe do wszystkich zgłoszonych w konkursie prac plastycznych, 
wierszy, haseł na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności takich jak:  
a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym poprzez wykonywanie 

fotokopii, slajdów reprodukcji komputerowych, kopii zapisów magnetycznych  
i cyfrowych;  

b) wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe;  
c) ekspozycja, wystawianie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, 

reemitowanie oraz publiczne oraz niepubliczne udostępnianie osobom trzecim  
w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

d) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań;  
e) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie. 
f) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania wybranego hasła, wiersza, 

pracy plastycznej; 
g) prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych.  

3. Uczestnik, Opiekun prawny Uczestnika, o których mowa w par. 2 powyżej zobowiązuje 
się również do niewykonywania wobec Organizatora autorskich praw osobistych do 
hasła, wiersza, pracy plastycznej, a także zezwala na wykonywanie tego prawa w jego 
imieniu. 

 
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 

zgłaszać do Organizatora, na adres e-mail: promocja@zgkim.zgora.pl czasie trwania 
Konkursu 

2. Reklamacje mogą zgłaszać tylko uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie prawni.  
3. Reklamacja powinna zawierać pełne imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, 

dokładny adres oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie elektronicznej do osoby 

zgłaszającej reklamację 
 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin wchodzi w życie 20 grudnia 2021 r. i obowiązuje do 14 stycznia 2022 r.  
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u na profilu 
społecznościowym facebook www.facebook.com/zgkzielonagora oraz na oficjalnej 
stronie Organizatora www.zgk.net.pl  
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5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 
www.zgk.net.pl  

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 
o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 , poz. 2094 z późn. zm.). 
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