Załącznik nr 2
do uchwały nr 1099/333/22
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Regulamin Konkursu ,,MazoSMAKI”

§ 1. PRZEPIS OGÓLNY
1.

Regulamin określa zasady organizacji i tryb przeprowadzenia Konkursu „MazoSMAKI "

organizowanego na portalu społecznościowym Facebook, na profilu „Mazowsze.Serce.Polski”,
zwanego dalej „Konkursem”.
2.

Organizatorem Konkursu jest Województwo Mazowieckie - Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, NIP: 1132453940, REGON:
015528910, zwane dalej „Organizatorem”, które prowadzi na portalu Facebook stronę:
https://www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski
3.

W dniu 29 lipca 2022 r., o godz. 10.00, na profilu „Mazowsze.Serce.Polski”, Organizator

opublikuje post ogłaszający Konkurs. Konkurs trwa od 1 sierpnia 2022 r. od godz. 10:00 do 21 sierpnia
2022 r. do godz.12:00 czasu polskiego.

§ 2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1.

Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

2.

Uczestnikiem Konkursu może być:
1)

pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

posiadająca konto społecznościowe w serwisie Facebook, będąca fanem profilu
„Mazowsze.Serce.Polski” lub taka,która najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu
określi się jako fan tego profilu. Określenie siebie jako „fana" profilu odbywa się za pomocą
standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to".

3.

Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego w Warszawie ani członkowie jego rodziny (małżonek, dzieci, rodzice oraz
rodzeństwo).
4.

Konkurs jest otwarty dla fotografów amatorów oraz profesjonalistów.

5.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz potwierdza,

że spełnia wszystkie warunki, uprawniające go do udziału w Konkursie.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE
1.

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe polegające na:
1) wykonaniu fotografii albo nakręceniu dowolną techniką krótkiego (do 20 sekund) filmu
obrazującego sposób rozumienia przez Uczestnika Konkursu hasła „MazoSMAKI”;
2) opublikowaniu fotografii konkursowej lub filmu, o których mowa w pkt 1, wraz z krótkim
opisem (do 700 znaków ze spacjami), w komentarzu pod postem ogłaszającym Konkurs,
o którym mowa w § 1 ust. 3, na profilu „Mazowsze.Serce.Polski” w terminie, o którym mowa
w § 1 ust. 3.

2.

Za datę opublikowania komentarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się moment, w którym

komentarz zostanie zapisany na serwerze serwisu Facebook. Po opublikowaniu komentarza
zawierającego fotografię lub film z opisem, Uczestnik nie może dokonywać w nich żadnych zmian.
3.

Do Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie własne fotografie i filmy.

4.

Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu do 3 fotografii i 1 film. Jeżeli ten sam Uczestnik

opublikuje więcej niż 3 fotografie lub więcej niż 1 film, Organizator wybierze te, które wezmą udział w
Konkursie.
5.

Poprzez opublikowanie fotografii lub filmu, w sposób o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Uczestnik

Konkursu oświadcza, że:
1) zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje;
2) zgłoszona przez niego fotografia lub film nie naruszają przepisów prawa, ani chronionych
prawem dóbr osób trzecich;
3) wyraża zgodę na publikowanie fotografii lub filmu wraz z podaniem imienia i nazwiska autora
fotografii na Profilu Organizatora w serwisie Facebook „Mazowsze.Serce.Polski” oraz na
stronach internetowych https://modanamazowsze.pl/ oraz https://mazovia.pl/.

§ 4. TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1.

Konkurs rozstrzyga jury.

2.

W skład jury wchodzi 3 pracowników Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wyznaczonych przez Dyrektora tego
Departamentu.
3.

Jury wskaże 3 laureatów (1, 2 i 3 miejsca) spośród Uczestników spełniających warunki określone

w § 3, którzy w ocenie jury w najciekawszy i najbardziej oryginalny sposób zinterpretowali hasło
„MazoSMAKI”. Ocenie podlega także wartość estetyczna fotografii lub filmu.
4.

29 sierpnia o godz. 12:00 Organizator opublikuje na profilu „Mazowsze.Serce.Polski” post

zawierający listę laureatów Konkursu (1, 2 i 3 miejsca), informację o fakcie uzyskania prawa do
nagrody oraz prośbę o przesłanie przez laureatów do Organizatora, na adres e-mail

mazosmaki@mazovia.pl, wiadomości potwierdzającej chęć odbioru nagrody. W odpowiedzi na
otrzymaną od laureata wiadomość Organizator zawiadomi go o zasadach odbioru nagrody.
5.

Informację o laureatach Konkursu oraz ich fotografie lub filmy konkursowe Organizator zamieści

także w komentarzu pod postem z ogłoszeniem o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 3.
6.

Jeżeli laureat nie zgłosi chęci odbioru nagrody w sposób, o którym mowa w ust. 4, w terminie do

5 dni kalendarzowych od opublikowania postu, traci prawo do nagrody.
7.

W przypadku braku odpowiedniej liczby fotografii lub filmów spełniających kryteria, o których

mowa w § 3 ust. 1, jury może wyłonić mniej niż 3 laureatów.
8.

Decyzja jury w sprawie wyłonienia laureatów Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej

odwołanie.

§ 5. NAGRODY
1.

Nagrodą za zajęcie 1 miejsca w Konkursie jest zestaw MazoSmaków tj.: „Kosz Mazowieckich

Przysmaków” składający się z produktów regionalnych Mazowsza, produkowanych na terenie
województwa mazowieckiego.
2.

Nagrodą za zajęcie 2 i 3 miejsca jest mazowiecka edycja gry Monopoly (Monopoly Mazowsze)

oraz zestaw przewodników po województwie mazowieckim.
3.

Nagrody będą do odebrania w terminie wskazanym przez Organizatora, w siedzibie Organizatora

w Warszawie przy ul. Brechta 3 albo w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie położonej najbliżej miejsca zamieszkania laureata.
4.

Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagród, o których mowa w ust. 1 i 2, na inne

nagrody rzeczowe ani wypłaty ich równowartości w gotówce.
5.

Laureat Konkursu który:

1) nie zgłosi chęci odbioru nagrody w sposób, o którym mowa w §4 ust. 4, w terminie do 5 dni
kalendarzowych od opublikowania postu,
2) nie odbierze przyznanej mu nagrody w ustalony sposób oraz we wskazanym terminie
- traci prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE
1.

Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa

majątkowe do fotografii lub filmu, które zgłasza w Konkursie oraz że jest uprawniony do
rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografiach lub filmie.
2.

Uczestnik udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania

z fotografii lub filmu (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w
szczególności w działaniach promocyjnych Organizatora, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w
części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego,
niezależne od standardu, systemu lub formatu;
2) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie;
3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników
obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie fotografii, a także innego ich
używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
4) przekazywanie i emitowanie w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach
obrazu;
5) wykorzystanie do celów promocji;
6) dokonywanie opracowań fotografii, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz
wprowadzania zmian i modyfikacji fotografii, w szczególności ze względu na wymogi techniczne
związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania
takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
3.

Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.

4.

W przypadku skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich

związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania z fotografii
zgłoszonej do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, autor tego zdjęcia jest zobowiązany
zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić uzasadnione
zgłoszone roszczenie, roszczenie zasądzone lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i
odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.

§ 7. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu, pod

warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Konkursu.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników postępujących w sposób

niezgodny z Regulaminem, na każdym etapie trwania Konkursu.
3.

Fotografie i filmy zgłoszone do Konkursu pozostaną w zbiorach Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
4.

Określone w Regulaminie terminy związane z przeprowadzeniem Konkursu mogą ulec zmianie

ze względu na ważną przyczynę: natury społecznej, organizacyjnej, bądź związaną z działaniem siły
wyższej nie zawinionym przez Organizatora (w szczególności związanym z działaniami sił przyrody,
działaniami wojennymi lub z innymi operacjami sił zbrojnych albo działaniami władzy państwowej
wykluczającymi możliwości przeciwstawienia się im).
5.

Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega możliwość odwołania Konkursu w czasie

jego trwania.

6.

W przypadku odwołania Konkursu nadesłane fotografie i filmy nie będą wykorzystywane przez

Organizatora.
7.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

8.

Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie

treści wysyłane przez Uczestników Konkursu w związku z Konkursem (komentarze, pytania, skargi,
itp.) należy adresować do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za
szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.
9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Konkursu zapewnia Departament Kultury, Promocji i Turystyki

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 8. INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1.

Administratorem danych osobowych w postaci profili osób, które korzystają z portalu Facebook i

uczestniczą w Konkursie jest Województwo Mazowieckie (dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.) Administrator wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.
2. Dane osobowe:
1) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b 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, Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 r.,
str. 1, dalej: RODO), w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji umowy, za którą uważa się
regulamin Konkursu, w celu związanym z uczestnictwem w Konkursie, w tym wyłonienia laureatów
Konkursu, ogłoszenia wygranej w Konkursie oraz udokumentowania akcji promocyjnych i
reklamowych Województwa Mazowieckiego;
2) będą upubliczniane w zakresie imienia i nazwiska na profilu Mazowsze.serce.Polski w serwisie
Facebook oraz na stronach internetowych https://modanamazowsze.pl/ oraz https://mazovia.pl/;
3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów w zakresie
archiwizowania dokumentów;
4) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
5) mogą być udostępnioneMeta Platforms Ireland Ltd. (Facebook) na określonych przez portal
zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy, a także innym podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjnoorganizacyjną Urzędu.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nie wiąże się z dodatkowym przetwarzaniem danych (poza
tymi, które związane są ze zwykłą aktywnością użytkownika strony) z wyjątkiem osób, które będą
laureatami Konkursu i odbiorą nagrody rzeczowe od Organizatora Konkursu. W takim przypadku, w
celu ustalenia sposobu odebrania nagrody będą dodatkowo przetwarzane imię i nazwisko oraz adres
e-mail laureata.
4. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania
oraz przenoszenia;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
5. W związku z odbywaniem się Konkursu na portalu społecznościowym Facebook dane osobowe
mogą być przekazywane do USA (Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), co może się wiązać z
brakiem możliwości zapewnienia takiego samego poziomu ich ochrony jaki zapewniony jest na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu umożliwienia Uczestnikowi wzięcia udziału w
Konkursie, a laureatowi odebrania nagrody.

