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REGULAMIN KONKURSU
"ZAPROJEKTUJ PRZESTRZEŃ IT W RST SOFTWARE MASTERS”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja prowadzona będzie pod nazwą "ZAPROJEKTUJ PRZESTRZEŃ IT W RST SOFTWARE MASTERS” i nazywana
będzie dalej konkursem.Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu i go
zaakceptować.Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.

2. Organizatorem konkursu jest RST sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Świdnicy, ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, NIP:
8842711131, Regon: 021232406., (dalej: Organizator).
3. Czas trwania konkursu: 06.06.2019.-15.07.2019.
4. Konkurs polega na przesłaniu propozycji aranżacji określonego przez Organizatora pomieszczenia w wydzielonej
przestrzeni RST Software Masters w Świdnicy. (dalej: Propozycja).
5. Zdjęcia i pliki poglądowe pomieszczenia wraz z wymiarami zostaną wysłane na e-mail do wglądu uczestnikom, którzy
zgłosili udział w konkursie.
6. Udostępnienie miejsca będącego przedmiotem konkursu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
Celem wcześniejszego ustalenia oględzin miejsca, należy się kontaktować mailowo: sylwia.labuda@rst.com.pl
7. Przygotowany projekt musi uwzględniać umeblowanie elementami powszechnie dostępnymi na rynku produktów
meblowych.
8. Laureat projektu wizualizacji będzie mógł wykorzystywać zdjęcia odtworzonej z projektu wizualizacji i w pełni
zaaranżowanej przestrzeni.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną propozycję aranżacji.
4. Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednocześnie traktowane jako oświadczenie uczestnika, że jest ono
jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.
5. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub
majątkowych odpowiada uczestnik.
6. Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. przesłać informację o chęci uczestnictwa w Konkursie na adres email: sylwia.labuda@rst.com.pl–
najpóźniej do dnia 10.07.2019.
2. przesłać na adres email sylwia.labuda@rst.com.pl wiadomość o temacie "ZAPROJEKTUJ PRZESTRZEŃ
IT W RST SOFTWARE MASTERS” zawierającą Propozycję aranżacji.
7. Propozycja musi być przesłana w formie plików PNG w rozdzielczości co najmniej 2000px x 2000px,
najpóźniej w terminie do dnia 15.07.2019.
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8. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) osoby które nie ukończyły 18. roku życia lub też z innych względów nie posiadają
pełnej zdolności do czynności prawnych
b) osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, pracownicy Organizatora lub
członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

9. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że:
a) administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
b) Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w
tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) -przez okres czasu trwania konkursu oraz jego rozliczenia.
c) podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:

i. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych
przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne – z tym że niezbędne do udziału w konkursie.
ii. przeprowadzenie konkursu zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
iii. prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d) Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do
państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
e) dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy
Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą
być: podmioty obsługujące stronę www.rst.software, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące
dokumenty, uprawnione organy państwowe.
f) Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia
danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Uczestnikowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania
danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
g) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z
przetwarzaniem

danych

Uczestników,

zawarte

są

w

polityce

prywatności

Organizatora.

(https://rst.software/polityka-prywatnosci)

12. Uczestnik konkursu, dokonując zgłoszenia:
a) oświadcza jednocześnie że jest wyłącznym autorem wszystkich elementów Propozycji, a także że Propozycja
wolna jest od wad fizycznych lub prawnych.
b) udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Propozycji bez jakichkolwiek ograniczeń
czasowych lub terytorialnych – celem rozpowszechnianie Propozycji za pośrednictwem witryny internetowej
Organizatora. Propozycja może zostać opatrzona danymi Uczestnika w zakresie: imię, nazwisko oraz nazwa
uczelni i kierunku studiów.
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III. PRZEDMIOT WYGRANEJ W KONKURSIE

1. Nagrodą w Konkursie jest kwota 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
2. Z chwilą wypłacenia nagrody – Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Propozycji bez
jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym zwłaszcza
w zakresie jej utrwalania lub zwielokrotniania za pomocą dowolnej techniki, wprowadzania do obrotu,
rozpowszechniania (w tym zwłaszcza przez internet) itd. Organizator uprawniony jest w szczególności do
sporządzenia w oparciu o Propozycję szczegółowych projektów lub
wykonania prac budowlanych. Nadto, Organizator ma prawo do dokonywania dowolnych zmian w Propozycji oraz
rozpowszechniania powstałych opracowań.
3. Organizator może żądać zawarcia z Laureatem umowy w formie pisemnej – potwierdzającej przeniesienie
autorskich praw majątkowych do Propozycji w zakresie wskazanym w ust. 2.
4. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

5. Nagroda przewidziana w konkursie podlega opodatkowaniu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
w tym ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.200 t.j.).

IV. TERMINY, JURY, PROCEDURA PRZYZNANIA NAGRÓD
1. Laureatów Konkursu wybiera Jury złożone z przedstawicieli Organizatora – w terminie 3 dni roboczych od
upływu terminu nadsyłania Propozycji (tj. do 19.07.2019 r.). Jury będzie się kierować swoim swobodnym uznaniem,
biorąc pod uwagę pomysłowość i zawartość merytoryczną zgłoszonych do konkursu Projektów.
2. Jury może nie przyznać żadnej nagrody w konkursie - jeśli żadna z przesłanych prac nie spełni wytycznych.
3. Przewodniczącego wybiera Jury spośród swojego grona, większością głosów.
4. Decyzje podejmowane są większością głosów. W przypadku remisu, decydujący głos ma Przewodniczący Jury.
Decyzje Jury są ostateczne.
5. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody korespondencyjnie (email) lub telefonicznie w
przeciągu 2 dni roboczych od podjęcia decyzji przez Jury (tj.
do dnia 21.05.2019 r.).

V. REKLAMACJE
1. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia 30.07.2019 r. poprzez wysłanie maila o
temacie "ZAPROJEKTUJ PRZESTRZEŃ IT W RST SOFTWARE MASTERS - REKLAMACJA" na adres
mailowy: sylwia.labuda@rst.com.pl.
2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika Konkursu, datę oraz treść żądania z
dokładnym opisem okoliczności.
3. Postępowanie reklamacyjne trwa do 10 dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane
Uczestnikowi konkursu pocztą (listem poleconym) lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. O zachowaniu
10–dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data nadania listu poleconego (data stempla
pocztowego) lub wysyłki e-mail przez Organizatora.
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania
reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora:
RST sp. z o. o. sp. k.. (ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica).
2. Zasady przeprowadzania konkursu określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017 poz.
459 ze zm.)
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