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REGULAMIN KONKURSU 

„Zostań twarzą Aquadromu” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zostań twarzą Aquadromu” i jest zwany dalej: 

"Konkursem".  

2. Organizatorem Konkursu jest Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A,  

41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000252866, NIP: 641-23-69-031; 

REGON 240309504, zwany dalej „Organizatorem” lub „Aquadrom”. 

3. Regulamin konkursu jest udostępniony w Internecie, na stronie www.aquadrom.pl oraz  

w siedzibie organizatora Konkursu.  

4. Konkurs realizowany jest na podstawie  niniejszego Regulaminu i nie stanowi gry losowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku t.j. Dz.U.2015.612 z zm.). 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs organizowany jest w dniu 08.03.2020r. 

2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie Panie (wymagany ukończony 18 rok 

życia), które w dniu 08.03.2020r. w godz. 15:00- 18:00 zgłoszą swoją kandydaturę 

wypisując kwestionariusz (załącznik nr 1), wyrażą zgodę na wykorzystanie wizerunku 

(załącznik nr 2) oraz wezmą udział w mini sesji w holu recepcyjnym.  

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich 

małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.  

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego 

regulaminu w całości.  

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

 

 

 

 

http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html
http://www.edziecko.pl/rodzice/0,0.html
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§ 3 

NAGRODY 

Nagrodą w konkursie jest udział w najbliższej sesji zdjęciowej obiektu zorganizowanej w 

Aquadromie pod okiem profesjonalnego fotografa. Zdjęcia wykonane podczas w/w sesji 

zostaną wykorzystane do promocji obiektu, a wizerunek modelki będzie mógł znaleźć się na 

materiałach reklamowych.   

§ 4 

SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU LAUREATA 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 23.03.2020r. o godzinie 14:00 w siedzibie 

Organizatora. 

2. Konkurs rozstrzyga 3 osobowa komisja konkursowa (dalej: Komisja), która wybiera  

najładniejsze zdjęcie biorąc pod uwagę kryterium oryginalności i kreatywności.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

4. Laureatka zostanie poinformowana o wyborze telefonicznie. 

 

§ 5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych 

osobowych, tj.: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, a także wyrażenie 

zgody na wykorzystanie wizerunku. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora konkursu.  

3. Administratorem danych osobowych jest Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 

przy ulicy Kłodnickiej 95A. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych 

osobowych. 

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

pod adresem e-mail: inspektor@aquadrom.pl.  

5. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu 

„Zostań twarzą Aquadromu” oraz wyłonienia Laureata i wręczenia nagród. 

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli dobrowolna 

zgoda Uczestnika. 

7. Dane osobowe Uczestników, tj. imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu 

kontaktowego będą przetwarzane przez okres od 08.03.2020r. do momentu rozstrzygnięcia 
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konkursu i wyłonienia laureata.  

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 

(poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c)   przenoszenia danych, 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej 

zgody); 

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. 

10. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje udział 

w konkursie „Zostań twarzą Aquadromu”. Niepodanie danych uniemożliwi dokonanie 

zgłoszenia do konkursu. 

 

 

§ 6 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Warunkiem skorzystania z nagrody – tj. zostanie twarzą Aquadromu i udziału w 

profesjonalnej sesji zdjęciowej jest podpisanie przez Laureatkę konkursu zgody na 

wykorzystanie wizerunku, stanowiącej zał. nr 2 do regulaminu. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wizerunku  oraz uzasadnienia  na stronie 

Organizatora oraz na profilu społecznościowym (FB) wraz z danymi osobowymi 

uczestnika.  

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i 

interpretacji rozstrzyga Organizator.  

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 
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szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 

specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na 

stronie Organizatora prowadzonej pod adresem www.aquadrom.pl  

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu  

w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.  

 

 

 

Aquadrom Sp. z o. o. 
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Załącznik nr 1  

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

 

IMIĘ:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NAZWISKO:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

NUMER TELEFONU:……………………………………………………………………………………………………………... 

ADRES E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 2 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Niżej podpisana ……………………………..…………………………………………………………………………………..…,zamieszkała 

w ………………………………………………………….,ul………………………………………………………., 

nr PESEL…………………………..……………., niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku przez 

Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95 A, 41-706 Ruda Śląska zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000252866; NIP: 

641-23-69-031; REGON 240309504, kapitał zakładowy 66 172 750,00 zł,– dalej zwaną Aquadromem  

2. Wyrażam dobrowolnie zgodę na wykorzystanie przez Aquadrom Sp. z o.o. lub przez inne osoby na zlecenie 

Aquadromu Sp. z o. o. wizerunku, w tym na obrót zdjęciami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na 

zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz 

publikowanie jak również rozpowszechnianie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczeń 

terytorialnych  w tym : 

a) mediach, w tym elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; 

b) prasie; 

c) broszurach, ulotkach, gazetkach i innych materiałach promocyjnych; 

W przypadku wynalezienia nowego, nieznanego lub niestosowanego w momencie realizowania sesji  pola 

eksploatacji związanego z Dziełem, Uczestnik przenosi na Aquadrom  sp. z o.o. prawa do tego wykorzystania 

wskazanego pola, na pisemne wezwanie Aquadrom  sp. z zo.o. bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń i 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani 

innych praw. 

4. Aquadrom Sp. z o.o. może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach 

określonych w niniejszej Zgodzie, w celach marketingowych. 

5. Oświadczam, iż niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatna. 

6. Wyrażam zgodę, aby wizerunek był wykorzystywany przez okres 10 lat.  

7. Oświadczam, że mam świadomość, że odwołanie niniejszej zgody przed terminem, o którym mowa w ust. 6 lub 

po wykorzystaniu przez Aquadrom Sp. z o.o. wizerunku, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu lub 

poniesieniu przez Aquadrom jakichkolwiek kosztów z tego tytułu skutkuje naliczeniem przez Aquadrom Sp. z 

o.o. kary umownej w wysokości 20.000,00zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Aquadrom Sp. z o.o. przysługuje 

prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w razie gdy  kara umowna nie pokryje  wysokości 

poniesionej szkody. 

8. Oświadczam, iż zostałam poinformowana, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 

…………………………………                                                     ……………………………………………………………... 

 (data, miejscowość)                                                                          (czytelny podpis) 


