
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. „NIEPODLEGŁOŚĆ w obiektywie” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ Grupa Profbud Sp. z o.o. Sp. k.  

 

§ 1 

 

1. Organizator, tj. Grupa Profbud Sp. z o.o. Sp. k.  („Organizator”) oświadcza, iż przeprowadza 

w okresie od 21.10.20 r. do 01.11.20 r. konkurs fotograficzny: „NIEPODLEGŁOŚĆ w 

obiektywie” („Konkurs”), związany z upamiętnieniem odzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polską niepodległości w dniu 11 listopada 1918 r. 

 

2. Szczegółowe dane adresowe oraz rejestracyjne Organizatora znajdują się w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem 0000588914.   

3. Wyłącznym i jedynym fundatorem nagród jest Organizator.  

 

§ 2 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 1 do Konkursu.  

 

§ 3 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga wysłania zdjęcia związanego z upamiętnieniem 

rocznicy odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości w dniu 11 listopada 1918 r. w 

celu zorganizowania przez Organizatora w budynku przy ul. Obozowej 57 w Warszawie 

wystawy czasowej pn. „NIEPODLEGŁOŚĆ w obiektywie” („Praca Konkursowa”). 

Organizator informuje, iż Praca Konkursowa powinna nawiązywać do wydarzeń lub rzeczy, 

które związane są z niepodległością Rzeczpospolitej Polskiej i jej upamiętnieniem.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin 

określony w § 1 ust.1 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za 

pośrednictwem strony internetowej www.profbud.info.  

4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Komisja powołana przez Organizatora. 

5. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej 

zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, 

kadrowaniu itp. 

6. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: 

konkurs@profbud.info. 

7. Praca Konkursowa musi być: 

a) zapisana w formacie JPG (najmniejsza kompresja/najlepsza jakość) 

b) kolory w standardzie: RGB 

c) rozdzielczość: min 300 dpi  

8. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym w 

szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – 

w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 

zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, 

w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce 



rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami 

wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.  

9. Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik oświadcza, iż: 

a) jest wyłącznym twórcą zdjęć 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; 

b) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani 

terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do 

udzielania dalszej licencji) na korzystanie ze zdjęć w zakresie promocji Organizatora na 

wystawie, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu;  

c) upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu zdjęć publiczności. 

10. 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. 

 

§ 4 

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych (dalej zwany: „Uczestnik”). 

2. Wszelkie przejawy działalności Uczestników związane z udziałem w Konkursie  mogą być 

wykonane wspólnie przy udziale kilku osób – wówczas Organizator wymaga, aby Praca 

Konkursowa została wysłana przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 

Osoba ta reprezentuje wówczas pozostałych autorów Pracy Konkursowej. Podanie pozostałych 

autorów Pracy Konkursowej jest dobrowolne i powinno być uzgodnione między autorami.  

3. W Konkursie mogą brać udział także osoby niepełnoletnie posiadające ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych, przy czym Organizator wymaga, aby wraz z Pracą Konkursową zostało 

dołączone oświadczenie przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika o wyrażeniu 

zgody na udział w Konkursie. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o 

której mowa powyżej, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego 

Regulaminu oraz na warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych 

przez Uczestników.  

4. Zgłaszając Pracę Konkursową w ramach Konkursu Uczestnik oświadcza, że: 

a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem 

wyjątku określonego w § 4 ust. 3 Regulaminu);  

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a przystępując do Konkursu, akceptuje bez 

zastrzeżeń Regulamin, zaś w przypadku wykonanej wspólnie Pracy Konkursowej – 

pozostali autorzy akceptują Regulamin;   

c) zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu; 

d) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika dla 

celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; 

e) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz 

że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne 

udostępnienie; 

f) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na 

publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora (z prawem sublicencji) na stronie 

internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, 

LinkedIn) na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na 

wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w 



szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i 

zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza oraz wystawy 

fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w Konkursie 

g) wyraża zgodę na prowadzenie komunikacji między nim a Organizatorem drogą 

elektroniczną (na podany adres e-mail) lub telefoniczną;  

h) zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony osobistych oraz majątkowych praw 

autorskich do innych utworów, które w ramach Prac Konkursowych zostaną wykorzystane. 

5. Jeżeli Praca Konkursowa zostanie zgłoszona jako praca wykonana wspólnie, podanie danych 

osobowych innych niż dane Uczestnika wymaga uzyskania zgody tych osób – Uczestnik 

podając te dane w Pracy Konkursowej gwarantuje w stosunku do Organizatora, iż taka zgoda 

została przez Uczestnika zgłaszającego Pracę Konkursową uzyskana od pozostałych autorów  

Pracy Konkursowej, zaś jeżeli osoby te są niepełnoletnie – zgodę taką wyrazili ich 

przedstawiciele ustawowi.  

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

 

§ 5 

 

1. Wybrane Prace Konkursowe Organizator nagrodzi poprzez zorganizowanie w budynku przy ul. 

Obozowej 57 w Warszawie wystawy pt. „NIEPODLEGŁOŚĆ w obiektywie” prezentującej 

fotografie nagrodzonych Uczestników, tj. Prace Konkursowe. (dalej: „Nagroda”).   

2. Prezentowane na wystawie Prace Konkursowe będą oznaczone imieniem i nazwiskiem autora. 

Przesyłając Pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na informowanie uczestników 

wystawy o autorze Pracy Konkursowej.  

3. Możliwość obejrzenia nagrodzonych Prac Konkursowych na wystawie nastąpi w dniach 10.11 

do 24.11, w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni świątecznych, weekendów oraz 

innych dni uznanych za wolne od pracy. Możliwość uczestnictwa w wystawie będzie bezpłatna.  

4. Druk nagrodzonych Prac Konkursowych oraz przygotowanie ekspozycji pokrywa w całości 

Organizator. Nośnik, na którym zostaną wydrukowane Prace Konkursowe, będzie stanowił 

własność Organizatora, łącznie ze zdjęciem, przy czym prawa autorskie do Pracy Konkursowej 

będą stanowić własność Uczestnika.  

5. Nagrodzone zostaną maksymalnie 24 Prace Konkursowe biorące udział w Konkursie. Jeden 

Uczestnik może wysłać max 3 fotografie.  

6. Organizator może zdecydować o przyznaniu nagrody za I miejsce, II miejsce lub III miejsce lub 

innej formie wyróżnienia (np. praca wyróżniona), przy czym samo oznaczenie miejsca nie 

wiąże się z uzyskaniem dodatkowych gratyfikacji niż określona w ust. 1 powyżej.  

7. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju. 

8. O przyznaniu nagród decyduje Jury powołane przez Organizatora. 

9. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę m.in. jakość, 

oryginalność oraz kreatywność nadesłanych Prac Konkursowych. 

10. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu. 

11. O ogłoszeniu Konkursu, Organizator poinformuje w Internecie oraz na swojej stronie 

internetowej, a także na profilach w social media. Organizator będzie informować o wynikach 

Konkursu w Internecie oraz w social media (Instagram, Facebook, LinkedIn) posługując się 

imieniem i nazwiskiem zwycięzcy Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie 

wyraża zgodę. 



12. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym 

Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator 

zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.  

13. Organizator oświadcza, iż nie będą uznane przez niego za Prace Konkursowe takie utwory lub 

prace, które będą zawierały: 

a)  elementy naruszające godność człowieka lub  

b) dyskryminujące inne osoby w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, 

rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne czy, orientację seksualną, w 

jakiejkolwiek formie (pośrednio lub bezpośrednio), 

c) jakiekolwiek elementy sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (dobrych obyczajów) 

lub zawierające wulgaryzmy, słowa lub gesty obraźliwe lub niecenzuralne, etc.  

Organizator zachowuje uprawnienie do usunięcia spod postu konkursowego takiej pracy, jeżeli 

nie wykona tego sam Uczestnik na prośbę Organizatora we wskazanym przez niego terminie.  

14. W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym 

Regulaminem, zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu.  

 

§ 6 

 

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 w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub 

podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

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 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bez podania przyczyn.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedstawianie przez Uczestników Prac 

Konkursowych naruszających prawa autorskie majątkowe lub osobiste innych osób.  

 

§ 7 

 

1. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, Uczestnik wyraża 

nieodwołalnie zgodę na wielokrotne, nieodpłatne wykorzystywanie nagrodzonych Prac 

Konkursowych (fotografii)  - z prawem sublicencji bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych 

i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w 

materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz Organizatorem, na stronie 

internetowej www.profbud.info, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i 

marketingowych Organizatora poprzez informowanie o zorganizowaniu Konkursu i wystawie 

czasowej, zorganizowanie wystawy czasowej na warunkach określonych w § 5 Regulaminu. 

Zgoda obejmuje uprawnienie Organizatora na utrwalanie i zwielokrotnianie Prac 

Konkursowych każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości 

nakładu, a także rozpowszechnianie Pracy Konkursowej poprzez publiczne udostępnianie w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

w szczególności w Internecie, w kalendarzu, wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, 



wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w 

szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową.  

2. Uczestnik przystępując do Konkursu zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące 

przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu publikacji nadesłanych przez siebie 

fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich 

z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa 

powyżej ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty. 

3. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika ujętych w Regulaminie okazało 

się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku 

ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz 

oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora 

szkody. 

 

§ 8 

 

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 

zgłaszać do Organizatora, drogą elektroniczną w czasie trwania Konkursu i nie później niż w 

terminie 3 (trzech) dni od dnia jego rozstrzygnięcia. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni. 

 

§ 9 

 

1. Spory związane z Konkursem będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny lub zmiany 

zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na 

fanpage’u Organizatora oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.profbud.info  

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.profbud.info 

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

losowych.  

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte 

w Regulaminie. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod 

warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie 

Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.profbud.info co najmniej 

na 7 dni przed wprowadzeniem zmian. 

8. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

9. Dopuszczenie do udziału w Konkursie stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz 

Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie Pracy Konkursowej. Uczestnikowi nie przysługuje 

żadne wynagrodzenie z tego tytułu.  

Zatwierdzono przez Zarząd Organizatora w dniu 21.10.2020 r.  

(podpisy na oryginale) 

  



Załącznik nr 1 do Konkursu  

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Konkursie 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Grupa Profbud Sp. z o.o. Sp. 

k., ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, KRS nr 0000588914, NIP 522-285-80-22.  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w 

celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.  

3. Zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika przez Administratora.  

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi. 

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.  

6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu stanowi w 

szczególności art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy 

(tj. rozstrzygnięcia Konkursu i wręczenia nagród), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze; 

8. Z uwzględnieniem celów przetwarzania każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, żądania 

zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika, narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych.  

9. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, Administrator udostępnia następujące kanały 

komunikacji: 

A) forma pisemna: adres: Grupa Profbud, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa 

B) poczta elektroniczna: dane_osobowe@profbud.info; 

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 

tym również w formie profilowania, nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw 

trzecich. 

11. Zgoda na uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Organizatora do celów marketingowych.  

 


