Regulamin konkursu

Dotyczący przygotowania indywidualnych nazw dla 10 autobusów elektrycznych, które są
użytkowane przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i które zostały
zakupione w ramach projektów: „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi
działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”
oraz
„Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami
niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.
§1
1. Celem konkursu jest opracowanie i wyłonienie nazw dla 10 autobusów elektrycznych,
które są użytkowane przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Nazwy, o których mowa w ust. 1, będą wykorzystywane do identyfikacji ww.
autobusów i umieszczone na autobusach, a także w materiałach informacyjnych,
promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, itp., takich jak np.: plakaty, foldery,
billboardy, rollupy, prezentacje, serwisy internetowe oraz w publikacjach zlecanych
przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim.
§2
Organizatorem Konkursu jest Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
§3
1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
I etap - przyjmowanie propozycji nazw przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w
Ostrowie Wielkopolskim na adres email;
II etap - zakwalifikowanie przez komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli
organizatora i zaproszonych gości, 20 spośród zgłoszonych propozycji nazw do
finałowego, III etapu Konkursu;
III etap - głosowanie z pośrednictwem fanpage’u MZK S.A. na Facebooku na wybór
nazw 10 autobusów elektrycznych, które aktualnie są użytkowane przez Miejski Zakład
Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim;
2. Propozycje nazw w ramach Konkursu można nadsyłać od 30 września do 25
października 2020 r., do godz. 10.00, na adres e-mail: konkurs@mzk-ostrow.com.pl. W
tytule wiadomości należy wpisać wyraz „Konkurs”.
3. Ogłoszenie 20 finałowych nazw, zakwalifikowanych przez komisję konkursową do III
etapu Konkursu, nastąpi 29 października 2020 r.
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4. Głosowanie internetowe w III etapie Konkursu będzie możliwe od 29 października do
15 listopada 2020 r., do godz. 24;00, na fanpangu Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A
w Ostrowie Wielkopolskim na FACEBOOK’u.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu zaplanowano w dniu 19 listopada 2020 r.
§4
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie. Osoby
niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców
lub opiekunów prawnych – wzór do pobrania na stronie internetowej spółki MZK S.A.
(www.mzk-ostrow.com.pl)
2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2018 r., poz. 1000, z późn. zm.).
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2, obejmuje także publikację imienia i
nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości jego zamieszkania.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie.
§5
1. Udział w Konkursie będzie możliwy poprzez wysłanie na adres: konkurs@mzkostrow.com.pl, wiadomości e-mail zawierającej propozycje nazw autobusów
elektrycznych, które są użytkowane przez MZK S.A w Ostrowie Wielkopolskim, a także
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz email uczestnika Konkursu
(w przypadku osób niepełnoletnich, również pisemną zgodę na udział w Konkursie
swoich rodziców lub opiekunów prawnych).
2. Proponowane nazwy mogą być jedno- lub dwuwyrazowe, powinny uwzględniać aspekt
ekologiczny lub/i napęd elektryczny.
3. Proponowane nazwy nie mogą propagować treści sprzecznych z prawem, normami
społecznymi oraz godzących w wizerunek Organizatora Konkursu.
4. Liczba nazw proponowanych przez uczestników Konkursu jest nieograniczona.
5. Do zgłaszanych propozycji nazw można dołączyć ich opis i uzasadnienie.
§6
1. 10 z 20 nazw, które w III etapie Konkursu uzyskają największą liczbę oddanych głosów,
zostaną nadane autobusom elektrycznym, które są użytkowane przez Miejski Zakład
Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Autorom 10 nazw z największą liczbą oddanych głosów w III etapie Konkursu zostaną
przyznane nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora Konkursu.
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3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród
telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez organizatora 24 listopada 2020 r.
§7
Regulamin Konkursu na opracowanie nazw 10 autobusów elektrycznych, które są użytkowane
przez Miejski Zakład Komunikacji S.A dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
Konkursu: www.mzk-ostrow.com.pl
§8
1. Przystępując do Konkursu jego Uczestnicy oświadczają, że zaproponowane nazwy
zostały stworzone samodzielnie przez Uczestnika i są wolne od praw i roszczeń osób
trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że Uczestnik ponosi
wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń
osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania propozycji nazw w sposób wskazany w § 5 regulaminu, Uczestnik
udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie wyłącznej licencji
do korzystania z nazw (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw
pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) korzystanie w ramach reklamy lub promocji (w tym w szczególności
wykorzystywanie
w
materiałach
reklamowych,
wydawanie
i
rozpowszechnianie jako materiałów reklamowych, itp.), niezależnie od formy
materiałów reklamowych lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca
ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu
dystrybucji
b) w materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich, itp., takich
jak np.: plakaty, foldery, billboardy, rollupy, prezentacje, serwisy internetowe
oraz w publikacjach zlecanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,
zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą ̨
sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci
Internet), umieszczanie lub wykorzystywanie w bazach danych)
c) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez
zamieszczenie na stronach www
d) eksploatację na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§9
Organizator w związku z treścią przepisu 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 - Dziennik
Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informuje, że:
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1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna siedziba: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30.
2. Dane osobowe, o których mowa wyżej są przetwarzane przez MZK S.A., jako
Administratora Danych, wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.
3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez MZK S.A. wyżej opisanych
danych osobowych wynikają z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji
Konkursu z udziałem danego Uczestnika, ewentualnego przekazania nagrody oraz
umieszczenia danych osobowych Uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w
zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z
udzielonej przez Uczestnika Konkursu licencji.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, a także okres
niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.
5. Po upływie tego okresu dane osobowe osób uprawnionych są niszczone w sposób
uniemożliwiających ich odtworzenie
6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK
S.A., w tym profilowaniu.
7. Dane osobowe osób uprawnionych mogą być udostępniane podmiotom działającym
na zlecenie administratora danych, z których usług MZK S.A. korzysta przy ich
przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia
serwisowego oraz podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa.
8. Osobom uprawnionym, których dane MZK S.A. przetwarza przysługuje prawo:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18
RODO,
• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20
RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21
RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. MZK S.A. z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
skontaktować można się:
• telefonicznie: 62 737 61 10
• drogą elektroniczną: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl
• osobiście w siedzibie MZK S.A., pokój nr 11
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§ 10
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą ̨być składane na adres
siedziby Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie, na piśmie, przez cały czas
trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od stwierdzenia
zaistnienia przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane osoby
reklamującej (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także ewentualne żądania
oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej
doręczenia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym regulaminie.
2. Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy
zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku,
wskazując uzasadnienie swojej decyzji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, do momentu zakończenia
konkursu, bez podania przyczyn poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na
stronie Konkursu lub aplikacji.
4. Organizator poinformuje wszystkich uczestników o wprowadzeniu zmian w
regulaminie konkursu. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego
Regulaminu, Uczestnicy oraz Organizator będą ̨dążyć w pierwszej kolejności do
ugodowego ich rozwiązania. Wszystkie spory, których nie będzie można rozwiązać
ugodową, będą ̨ rozwiązywane w drogą sadową w sadzie właściwym dla Organizatora.
5. Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania
jakiegokolwiek ingerowania w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady.
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