Regulamin Konkursu Fotograficznego: Noc Wieżowców 2018.
§ 1 Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu Fotograficznego: Noc Wieżowców 2018 (dalej: „Konkurs”) jest
Nowa Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-105, przy ulicy Twardej 18 XI p., 00105 (NIP 521 32 21 905), wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000619194 z kapitałem zakładowym wysokości 100000 (dalej:
„Organizator”)
§ 2 Cel Konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych zdjęć wykonanych podczas III edycji Nocy
Wieżowców.
§ 3 Uczestnicy Konkursu
Konkurs jest otwarty dla wszystkich amatorów fotografii, którzy za pomocą smartfona lub
aparatu fotograficznego będą chcieli podzielić się na portalu społecznościowym Instagram
swoimi pracami wykonanymi podczas III edycji Nocy Wieżowców.
§ 4 Terminy poszczególnych etapów Konkursu oraz zasady zgłaszania zdjęć
1. Konkurs trwa od 29.09.2016r. do 14.10.2018r.
2. Zdjęcia do Konkursu należy zgłaszać publikując je na portalu Instagram oznaczając je
następującym hashtagami #NocWiezowcow2018 #NowaWarszawa #NocWiezowcow
§ 5 Jury i nagrody
1. Obrady jury odbędą się 20.11.2018 roku.
2 Skład Jury: Jakub Jurkowski (Nowa Warszawa), Aleksander Małachowski (Nowa
Warszawa), Aleksanda Chojnacka (Cushman & Wakefield), Marcin Kocerba (Cushman &
Wakefield), Bartosz Żebryk (#Tag)
3. Nagrody w konkursie:
-Statyw fotograficzny Manfrotto BEFREE
-Zwiedzanie najbardziej widowiskowych inwestycji zarządzanych przez Cushman & Wakefield
-3 zestawy gadżetów Cushman & Wakefield (plecak na laptopa, bidon, pendrive, torba)
-Ulanzi OCTOPUS statyw do telefonu; Ulanzi IRON MAN II wielofunkcyjny uchwyt do telefonu
4. Sponsorami nagród w konkursie jest: NowaWarszawa.pl, Cushman & Wakefield, Kawiarnia
#Tag.
§ 6 Odbiór nagród
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o odbiorze nagrody za pośrednictwem
wiadomości prywatnej na portalu Instagram.
§ 7 Prawa autorskie
Wysłanie zdjęć do Organizatora jest równoznaczne z tym, że Uczestnik:

1.Oświadcza, że zdjęcia nie naruszają praw ani dóbr osobistych osób trzecich oraz
ewentualne osoby pokazane na zdjęciach wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku
w ramach Konkursu.
2. Oświadcza, że jest wyłącznym twórcą przesłanych prac w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć,
które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
3. Udziela Organizatorowi oraz sponsorom nagród nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej
czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć w
zakresie opisany w punkcie czwartym tego paragrafu.
4. Prace zgłoszone do Konkursu będą wykorzystywane na oficjalnych profilach Organizatora
na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Instagram.
Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z
poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na
Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.
5. Zobowiązuje się na prośbę organizatora dostarczyć zdjęcie w oryginalnej rozdzielczości.
§ 8 Dane osobowe
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i
celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest
jednak warunkiem udziału w Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą
w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w
zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu.
4. W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem
i jego tematyką w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, a także prezentacją jego
uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.
5. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i
dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.
§ 9 Pozostałe
1. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
2. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną
nagrodę rzeczową.
3. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w regulaminie Konkursu okaże się
nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz
żądania zwrotu przyznanej nagrody.
4. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy.
5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa
polskiego.
6. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca
siedziby Organizatora.
Obowiązek Informacyjny

Niniejszy komunikat został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są
przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad
przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane
zgodnie z Rozporządzeniem 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 dy-rektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z
poniższymi informacjami.
Jakie dane przetwarzamy?
• Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię
zidentyfikować, są one zbierane w ramach prowadzenia przez nas działalności handlowej,
przykładowo jest to imię oraz nazwisko, numer telefonu czy adres poczty internetowej.
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?
• Administratorem Twoich danych jest portal nowawarszawa.pl z siedzibą w Warszawie, ul.
Twarda 18, Spektrum Tower, XI piętro (dane do kontaktu: adres e-mail
redakcja@nowawarszawa.pl) oraz nasi Zaufani partnerzy.
Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy te dane:
• W celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług,
• W celach statystycznych,
• W celu oferowania produktów handlowych,
• W celu marketingu bezpośredniego, informowania o promocjach i najnowszych ofertach,
wysyłania newsletteru,
• W celu postępowania rekrutacyjnego,
• Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez
ocenę czynników dotyczących profilowanej osoby, w tym płci, wielu, lokalizacji,
zainteresowań, osobistych preferencji, możliwości finansowych. Konsekwencją takiego
przetwarzania będzie dostosowanie oferty marketingowej, odrzucenie wniosku kredytowy,
zindywidualizowany kontakt z klientem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
• Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak się na to zgadzasz. Maksymalny
niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 10 lat, a w celach rekrutacyjnych 1 rok. W
przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż

w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam
potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
• Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z
obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich
danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie.
Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz promocyjnych oraz w celach
analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
Komu możemy przekazać dane?
• Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową, np. agencjom
marketingowym, podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np.
sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej
podstawy prawnej. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą
przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii Europejskiej.
Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
• Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych,
ich sprostowania czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenie ich przetwarzania, jak i prawo
do przenoszenia danych. Możesz także cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych w
każdym czasie poprzez złożenie/wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych
przez Administratora.
• Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej
GIODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, jeśli chcesz to zrobić teraz kliknij TUTAJ.

