
REGULAMIN Konkursu Fotograficznego dla pracowników i współpracowników SolDevelo 
Sp. z o.o. 

 
 
1. PRZEPISY OGÓLNE  
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Unpacking experience” jest SolDevelo Sp. z          
o.o., z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, zwany dalej Organizatorem. 
 
Osobą kontaktową i odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu z ramienia Organizatora jest           
Urszula Kaczorek . Adres kontaktowy: ukaczorek@soldevelo.com.  

 
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z            
powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 
 
1.3. Konkurs polega na przesłaniu fotografii, która przedstawia zawartość paczki świątecznej           
wysłanej do pracowników i współpracowników przez Organizatora, jako pracodawcy, w sposób           
kreatywny i interesujący. Chcemy tym podkreślić, że mimo trudnej sytuacji związanej z            
pandemią COVID-19 firma w szczególny sposób troszczy się o pracowników i           
współpracowników, a przede wszystkim dba o ich samopoczucie, mając na uwadze wyjątkowy            
okres przedświąteczny.  
 
1.4. W Konkursie może brać udział każdy pracownik SolDevelo Sp. z o.o. Konkurs             
przeprowadzany jest w jednej kategorii i w jednym etapie. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza              
akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie. 
 
 
2. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC  
 
2.1. Każdy uczestnik może nadesłać 1 fotografię. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac             
fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest          
dowolna. 
 
2.2. Prace należy przesłać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem            
https://www.soldevelo.com/photo-contest po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu     
Konkursu, a także klauzuli informacyjnej dotyczącej Ochrony Danych Osobowych.  
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU:  
 
Działając na podstawie art. 13 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 – dalej „RODO”; Dz.            
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

mailto:ukaczorek@soldevelo.com
https://www.soldevelo.com/photo-contest


 
1.Administratorem Danych Osobowych jest „SolDevelo” Spółką z ograniczoną        
odpowiedzialnością (dalej: SolDevelo) z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy: 81 – 451), przy Al.              
Zwycięstwa 96/98, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego         
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy            
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332728 o kapitale zakładowym w           
wysokości 60.000 zł, NIP: 586-224-03-31, REGON 220828585. W sprawach dotyczących          
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych można się z nami              
kontaktować poprzez e-mail: privacy@soldevelo.com oraz listownie na adres siedziby         
SolDevelo: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. 
 
2. Dane osobowe Pracowników są przetwarzane wyłącznie w celach zgodnych z przepisami            
prawa i na ich mocy (art. 6 ust. 1 lit c RODO). 
 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy zgłaszają swoje prace poprzez stronę           
internetową przy użyciu formularza kontaktowego, są przetwarzane na podstawie zgody na           
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), nie dłużej niż jest to niezbędne do                 
przeprowadzenia Konkursu. 
 
4. Dane osobowe uczestników Konkursu zawarte w kwestionariuszu oraz wizerunek          
przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, jego promocji i informacjami o nim na podstawie              
udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a. i Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO). Bez względu na cel                    
przetwarzania Danych osobowych ich podanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może           
uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie. 
 
5. Odbiorcami danych osobowych lub/i uczestników Konkursu będą podmioty, poprzez które           
zostaną upowszechnione wyniki Konkursu.  
 
6. Dane osobowe uczestników Konkursu przechowywane będą w czasie koniecznym do           
rozstrzygnięcia oraz do upowszechnienia wyników Konkursu. 
 
7. Każdej osobie, której Dane Osobowe przetwarzamy, zapewniamy prawo do 

 

1. Dostępu do swoich Danych Osobowych, w tym do informacji o: 
○ celach przetwarzania, 
○ kategoriach przetwarzanych danych, 
○ odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 
○ prawach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych, 
○ możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, 
○ źródle pozyskania danych, 
○ profilowaniu; 

2. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich Danych Osobowych, a w          
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania; Skorzystanie z           



prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Danych Osobowych, które miało            
miejsce do momentu wycofania zgody, 

3. Poprawiania i uzupełniania swoich Danych Osobowych, 
4. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych, 
5. Przeniesienia swoich Danych Osobowych do innego Administratora. 

  

Z wyżej wymienionych praw możesz skorzystać w każdej chwili składając wniosek poprzez            
adres e-mail: privacy@soldevelo.com lub listownie na adres: SolDevelo Sp. z o.o., Al.            
Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Jeżeli będzie to konieczne, poprosimy Cię o podanie            
dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie, aby mieć pewność, że jesteś          
uprawniony do otrzymania żądanej informacji. Odpowiedzi na każdy wniosek udzielamy w ciągu            
1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. 

W Polsce organem nadzoru w zakresie ochrony Danych Osobowych jest Prezes Urzędu            
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, do którego masz prawo               
wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje dane przetwarzamy w niewłaściwy sposób. 

 
2.3. Dane osobowe uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu         
decyzji. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane,              
ani nie brały udziału w żadnym Konkursie.  
 
2.4. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw            
autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym            
przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w           
zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych          
postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkuje        
natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie         
odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje           
jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.  
 
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac nie spełniających          
wymienionych wyżej wymogów.  
 
2.6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak            
również z niego wyłączonych.  
 
3. TERMINARZ  
 
3.1. Termin nadsyłania fotografii mija 17.12.2020 (czwartek).  
 
3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.  
 



3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).  
 
3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 18.12.2020 r (piątek). Decyzja Jury jest ostateczna i                
nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, wyłonienia           
mniej niż ustalona liczba zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.  
 
3.5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora niezwłocznie po podjęciu          
decyzji.  
 
3.6. Prace Konkursowe zostaną udostępnione na kanałach społecznościowych Organizatora         
wraz z podaniem wyników Konkursu. 
 
 
4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 
4.1. Przewiduje się wyłonienie trzech zwycięzców.  
4.2. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe w postaci bonów Sodexo o wartości:  

● 1. Miejsce - 300 złotych, 
● 2. miejsce - 200 złotych, 
● 3. miejsce- 150 złotych. 

4.3. Nagroda zostanie do pracownika dostarczona za pośrednictwem kuriera po potwierdzeniu           
danych adresowych do wysyłki nagrody.  
 
5. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH  
 
5.1. Organizator uzyskuje prawo do rozpowszechniania nadesłanych na Konkurs prac (nie           
oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na swoich kanałach społecznościowych, a także na            
stronie internetowej i blogu Organizatora.  
 
5.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs           
(nie oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach           
promocyjnych.  
 
5.3. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na          
podstawie zgód złożonych przez autorów zdjęć za pomocą akceptacji regulaminu i zapisów            
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wymienionych wyżej.  


