
REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pt. „Wspomnienie z wakacji” jest CHEMET S.A. z siedzibą w 
Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000060480, NIP: 645-000-03-162, 
REGON: 271570658. 

2. Zdjęcia konkursowe można przekazywać w dniach od 15 lipca do 30 sierpnia 2022 r. 

3. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu, określa prawa i obowiązki Uczestników 
Konkursu. 

§ 2 

 UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby dorosłe zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jeśli na zdjęciach pojawią się osoby nieletnie, za dzieci do 16 roku życia zgodę na udział w 
Konkursie wyrażają ich opiekunowie prawni. Przy czym, wszyscy biorący udział w konkursie 
nazywani są w niniejszym regulaminie Uczestnikami Konkursu. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu 
niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 
zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do wzięcia udziału 
w Konkursie. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika 
oraz zgoda na przetwarzanie tych danych w celu rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagród. 

§ 3 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs składać się będzie z 1 zadania konkursowego, polegającego na wykonaniu zdjęcia o 
tematyce wakacyjnej i przesłaniu go na adres email: dp@chemet.com.pl 

2. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja konkursowa wyznaczona przez Organizatora.  

3. Laureatami konkursu zostaną osoby, które w wyznaczonym terminie prześlą prace konkursowe. 
Komisja wybierze 5 osób, które otrzymają nagrodę. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania 
dodatkowo wyróżnień. 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad przeprowadzenia Konkursu, interpretacji postanowień tego 
Regulaminu rozstrzyga Organizator lub powołana Komisja Konkursowa. 



5. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 30.08.2022 r.  za pośrednictwem 
maila z którego zostało wysłane zgłoszenie. Nagrody będzie można odebrać osobiście w Dziale 
Personalnym CHEMET SA ul. Sienkiewicza 47, 42-600 w Tarnowskich Górach 7 dni od uzyskania 
maila z informacją o rozstrzygnięciu konkursu. 

6. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich zdjęć na profilu firmy CHEMET na 
portalu społecznościowym Facebook. 

§ 4 

NAGRODY 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję spośród Uczestników, którzy spełniają 
warunki określone w § 2 i § 3 Regulaminu. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.08.2022 r. do godz. 14:00.  

3. Nagrodami w Konkursie są:  

Białe parasole firmowe CHEMET. 

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 
możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 
Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób określony w      
§ 4 ust. 2, traci prawo do nagrody.  

§ 4 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. CHEMET S.A z siedzibą w Tarnowskich Górach będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników 
Konkursu, podane w celu wzięcia udziału w Konkursie.  
 
2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w postaci imienia i nazwiska, a także wizerunku oraz potwierdza, że zapoznał się z – zawartą w § 4 
pkt 3 Regulaminu - klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.  
 
3. W zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
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 - tzw. RODO (w dalszej 
części: Rozporządzenie) informujemy, że: 
 

• Administratorem przekazanych danych osobowych jest CHEMET S.A. z siedzibą 
w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 47; 



• Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6.1. litera a i f oraz 
pozostałymi, obowiązującymi przepisami prawa. 

• Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

• Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska, a także 
wizerunku Uczestnika Konkursu. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 
w Konkursie. 

• Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w czasie trwania Konkursu. Państwa dane 
będą przechowywane tak długo jak jest to konieczne do realizacji celu zgodnie z przepisami 
prawa. 

• Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom np. podmiotom pośredniczącym 
w realizacji odbioru wygranej, urzędom, operatorom poczty i kurierom. 

• Przekazane dane osobowe opublikowane przez Uczestnika Konkursu na koncie CHEMET 
SA na facebook.com i instagram.com automatycznie zostaną przekazane do państwa 
trzeciego, ich Administratorem stanie się Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, 
CA 943404, USA. 

• Uczestnik Konkursu posiada prawo do: 
 dostępu do treści swoich danych,  
 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
 wniesienia sprzeciwu, 
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
 wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia lub pozostałe, obowiązujące przepisy prawa; 

• W sprawach wymienionych powyżej mogą Państwa kontaktować się pod adresem mailowym: 
ds@chemet.com.pl. 
 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej CHEMET SA www.chemet.eu w sekcji 
„Pliki do pobrania”. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 


