Regulamin Konkursu “Kosmiczna Drużyna”
§ 1. Postanowienie ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Kosmiczna Drużyna”, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Euro Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-126)
przy ul. Św. Mikołaja 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS0000025313,NIP 521-008-25-38; Regon: 006234590;
kapitał zakładowy 563 096 032,05 (w całości opłacony), zwana dalej „Organizatorem”,
lub „Organizatorem Konkursu”.
3. W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy spółek należących do Grupy Banku
Millennium z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000010186, kapitał zakładowy w wysokości 1 213 116
777,00 złotych, w całości opłacony („Partner Konkursu”).
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93z późn. zm.).
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia
13.05.2019 roku od godz. 12:00 do dnia 3.07.2019 roku do godz. 23:59, a zgłoszenia
do Konkursu będą przyjmowane w terminach określonych w ust. 6 poniżej za
konkurs@eurobank.pl
(dalej:
„Skrzynka
pośrednictwem
adresu
mailowego
Konkursowa”).
6. Konkurs odbędzie się w 4 (słownie: czterech) etapach („Etapy”):
1) Etap I - 13.05.2019 do 22.05.2019
2) Etap II - 27.05.2019 do 05.06.2019
3) Etap III - 10.06.2019 do 19.06.2019
4) Etap IV - 24.06.2019 do 03.07.2019
7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, loterią promocyjną ani zakładem wzajemnym,
których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540
z późn. zm.).
8. Wyłączny nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.

§ 2. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do pracowników Organizatora i Partnera Konkursu, a także
pracowników podmiotów pośredniczących w świadczeniu usług na rzecz Organizatora
w rozumieniu sieci franczyzowej oraz do osób wykonujących czynności na rzecz
Organizatora lub Partnera Konkursu w oparciu o umowę cywilnoprawną (zwanych dalej
łącznie: „Uczestnikami Konkursu, a osobno „Pracownikami Organizatora” oraz
„Pracownikami Partnera Konkursu””), z wyłączeniem pracowników Departamentu
Komunikacji Organizatora znajdujących się w składzie Komisji Konkursowej, o której
mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
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2. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe wyłącznie w formie zespołu, składającego się
z co najmniej trzech osób, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, zwanego
dalej „Zespołem”.
3. Zespoły mogą składać się z Pracowników Organizatora (zwanych dalej „Zespołami
Euro Banku” oraz z Pracowników Partnera Konkursu (zwane dalej „Zespołami
Millennium”). W przypadku Zespołów mieszanych, decydujące dla uznania, czy
Zespół jest Zespołem Euro Banku lub Zespołem Millennium będzie to, czy
Przedstawiciel Zespołu jest Pracownikiem Organizatora, czy też Pracownikiem
Partnera Konkursu.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Organizator nie pokrywa
żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników Konkursu.
5. W przypadku kiedy działania Uczestnika Konkursu są sprzeczne z postanowieniami
Regulaminu, Zadanie konkursowe nie podlega ocenie przez Komisję konkursową.

§ 3. Zasady Konkursu
1. Głównym celem Konkursu jest integracja Uczestników Konkursu poprzez kulturę fizyczną.
2. Konkurs polega na wyborze najlepszego spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych,
o których mowa w ust. 3 poniżej. Każde zgłoszenie będzie oceniane indywidualnie przez
Komisję Konkursową. Kryteriami oceny zgłoszeń będą w szczególności:
- walory artystyczne zdjęcia,
- oryginalność koncepcji,
- zgodność z tematem Konkursu.
3. Zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie konkursowe”) polega na wysłaniu przez Zespół
zgłoszenia konkursowego za pośrednictwem Skrzynki Konkursowej zawierającego
zdjęcie (formaty: „PNG”, „JPG”, „JPEG” do 5 MB), przedstawiające Zespół z kosmicznymi
gadżetami/elementami oraz elementami sportowymi. Zgłoszenie konkursowe jest
przesyłane przez przedstawiciela Zespołu (dalej: „Przedstawiciel Zespołu”).
4. Zadanie konkursowe powinno w sposób bezpośredni odnosić się do tematyki sportowej
oraz kosmicznej i w kreatywny sposób pokazać Zespół.
5. Zadanie konkursowe powinno być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych
za obraźliwe, a także wolne, w szczególności, od następujących treści:
a) o charakterze pornograficznym
b) o charakterze reklamowym
c) propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną
d) zawierających uszkodzone pliki lub wirusy
e) będących spamem
f) mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób
g) naruszających prawa osób trzecich (w tym, w szczególności: dobra osobiste, prawa
autorskie, prawa do wizerunku).
6. Przedstawiciel Zespołu, najpóźniej z chwilą przesłania Zadania Konkursowego w
sposób, opisany w ust. 3, jest zobowiązany do dostarczenia skanów lub fotografii
następujących oświadczeń, podpisanych przez wszystkich członków Zespołu:
1) Dotyczących potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu.
2) O wyrażeniu zgody na udzielenie Organizatorowi licencji, na warunkach
określonych Regulaminem.
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3) O wyrażeniu zgody na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do
Zadania konkursowego na warunkach określonych Regulaminem.
4) Dotyczące praw autorskich do Zadania konkursowego.
5) O wyrażeniu zgody na publikację zdjęcia oraz rozpowszechnianie wizerunku, w tym
także pod adresem www.konkurs.ourpeople.pl
Wzory oświadczeń znajdują się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
7. Przedstawiciel Zespołu, przesyłając Zadanie Konkursowe musi wskazać dane, takie jak:
swoje imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, szczegóły zgłoszenia (spółka, jednostka,
centrala/sprzedaż) oraz dołączyć skany lub fotografie wszystkich wymaganych
oświadczeń, o których mowa w ust. 6.
8. Organizator może zażądać, za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres
wskazany w ust. 7, przedstawienia przez Przedstawiciela Zespołu oświadczeń, o których
mowa w ust. 6. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym przez Organizatora lub przesłanie
niekompletnych oświadczeń skutkuje wykluczeniem Zespołu z Konkursu.
9. W wypadku, gdy wyjdzie na jaw, że Przedstawiciel Zespołu nie spełnił zobowiązania
określonego w ust. 7 i członek Zespołu lub jakakolwiek osoba trzecia wystąpią wobec
Organizatora z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi, Przedstawiciel Zespołu
zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora
oraz do pokrycia kosztów obsługi prawnej poniesionych przez Organizatora w związku z
podjętą obroną. Przedstawiciel Zespołu zobowiązuje się, na pisemne żądanie
Organizatora, do wstąpienia w miejsce Organizatora do toczących się postępowań,
rozmów lub negocjacji. W takim wypadku Zespół zostanie wykluczony z Konkursu.
10. Zadanie konkursowe należy przesłać na Skrzynkę Konkursową w terminach wskazanych
w §1 ust. 6, jednak nie później niż do dnia 3.07.2019 roku włącznie.
11. Każdy Zespół może przesłać maksymalnie jedno Zadanie konkursowe w ciągu danego
Etapu.
12. W przypadku przesłania przez Zespół więcej niż jednego Zadania konkursowego w danym
Etapie, pod uwagę będzie brane Zadanie konkursowe przekazane w pierwszej kolejności.
13. Wszystkie Zadania konkursowe przesłane przez Zespoły, stanowiące podstawę udziału w
Konkursie zgodnie z niniejszym paragrafem, mogą być zaprezentowane na stronach
internetowych Organizatora (w tym: www.ourpeople.pl, www.konkurs.ourpeople.pl), w
Intranecie Organizatora, mailowo i w innych publikacjach wewnętrznych Organizatora,
zgłoszeniach konkursowych oraz na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach
Instagram, Facebook, Twitter oraz LinkedIn na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
§ 4. Tryb wyłonienia Laureatów
1. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła w
terminie do 13.05.2019 r. komisję konkursową, w skład której wejdzie 5 osób z
Departamentu Komunikacji Organizatora. („Komisja Konkursowa”) Osoby wchodzące w
skład Komisji Konkursowej są wyłączone z udziału w Konkursie.
2. Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, co
obejmuje:
a) wybór 2 (słownie: dwóch) najlepszych Zadań konkursowych w każdym Etapie,
ocenianych według kryteriów opisanych w §3 ust. 2.
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b) zapewnienie zgodności wyłonienia Laureatów oraz przyznania nagród z treścią
Regulaminu;
c) nadzór i udział w postępowaniu reklamacyjnym.
3. Laureatem w rozumieniu Regulaminu jest wyłoniony przez Komisję Konkursową Zespół,
którego Zadanie konkursowe zostało wybrane zgodnie z ust. 2 lit. a.
4. Laureaci zostaną wyłonieni w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia każdego
Etapu. Organizator poinformuje Laureatów o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości email , przesłanej na adres wskazany przez Przedstawiciela Zespołu zgodnie z §3 ust. 7.
5. W każdym z Etapów Komisja Konkursowa wybierze dwóch Laureatów, przy czym, z
zastrzeżeniem §5 ust. 8 i 9, jednym z nich będzie Zespół Euro Banku, a drugim Zespól
Millennium.
§ 5. Nagrody
1. W Konkursie przewidziano 8 Nagród przyznawanych w kolejnych Etapach:
a) Etap I - 2 Nagrody w kwocie do 1200 zł każda,
b) Etap II - 2 Nagrody w kwocie do 1200 zł każda,
c) Etap III - 2 Nagrody w kwocie do 1200 zł każda
d) Etap IV - 2 Nagrody w kwocie do 1200 zł każda
2. Przez Nagrodę rozumie się wyłącznie pokrycie kosztów integracji Laureatów w wysokości
do 1200 zł brutto w oparciu o dostarczoną fakturę VAT za zakup usługi integracyjnej.
Wybór formy integracji należy do członków Zespołu Laureata. Nagroda nie podlega
zamianie na równowartość pieniężną, ani na inną nagrodę.
3. Jednemu Laureatowi nie może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda w czasie
trwania Konkursu.
4. Laureat Nagrody ma możliwość zaprosić do skorzystania z Nagród również osoby spoza
swojego Zespołu, które spełniają warunki wymienione w §2 ust. 1.
5. O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora w terminie do
3 (trzech) dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów zgodnie §4 ust. 4 - za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres służbowy e-mail, który został wskazany
przez Przedstawiciela Zespołu w sposób, o którym mowa w §3 ust. 7.
6. W celu odbioru Nagrody Laureat powinien dostarczyć Organizatorowi fakturę VAT, o której
mowa w ust. 2 o kwocie nieprzekraczającej 1200 zł brutto nie później niż do 15 grudnia
2019 roku.
7. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku odmowy jej przyjęcia, o czym poinformuje
Organizatora w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail: PR@eurobank.pl. W takim
przypadku Nagroda ta nie będzie przyznana innym Laureatom.
8. W przypadku uzyskania mniejszej liczby Zadań konkursowych niż 2 (słownie: dwa) w
danym Etapie, lub gdy liczba Zadań konkursowych spełniających warunki Regulaminu w
danym Etapie będzie mniejsza niż 2 (słownie: dwa), Organizator przyzna tylko jedną
Nagrodę z puli Nagród przewidzianej na dany Etap.
9. W wypadku, gdy w danym Etapie nie zostaną zgłoszone żadne Zadania konkursowe lub
gdy żadne ze zgłoszonych Zadań konkursowych nie będzie spełniało warunków
Regulaminu, Nagrody przewidziane na dany Etap nie zostaną przyznane.
10. Ostateczny termin wydania Nagrody przez Organizatora to 15 grudnia 2019 roku.
11. Fundatorami Nagród są Organizator oraz Partner Konkursu.
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§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Euro Bank Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-126; ul. Św. Mikołaja 72 (Organizator).
2. Dane kontaktowe Organizatora: numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 19 000,
dla telefonów komórkowych: +48 608 206 206, numer telefonu dla osób dzwoniących
spoza Polski: +48 71 335 5100, email: info@eurobank.pl.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się, pisząc na adres
email: iod@eurobank.pl lub na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych”.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzanie przez Organizatora na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) („RODO”).
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w
następujących celach:
1) organizacji i przeprowadzenia Konkursu – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na podjęciu
wszelkich działań niezbędnych do zorganizowania i realizacji Konkursu, w tym także
publikacji wyników Konkursu, ze wskazaniem Laureatów, którzy zdobyli Nagrody (art.
6 ust. 1 lit. f RODO);
2) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń Uczestników
Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie
uzasadniony interes administratora, polegający na możliwości obrony przed
potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) promocyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie
uzasadniony interes administratora danych, polegający na promocji Konkursu (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
4) Dla celów księgowych oraz podatkowych - podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze.
5) publikacji zdjęcia oraz rozpowszechniania wizerunku Uczestnika – podstawą
przetwarzania jest wyrażona zgoda.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez okres
niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
a. dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu – przez czas trwania
Konkursu i okres 6 miesięcy od jego zakończenia lub do zgłoszenia sprzeciwu
przez Uczestnika Konkursu.
b. Dla celów rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń
Uczestników Konkursu - do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń
Uczestników Konkursu.
c. Dla celów promocyjnych - przez czas trwania Konkursu lub do zgłoszenia
sprzeciwu przez Uczestnika Konkursu.
d. Dla celów księgowych oraz podatkowych - przez czas trwania Konkursu, do
upływu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych.
e. Dla celów publikacji zdjęcia oraz rozpowszechniania wizerunku Uczestnika
Konkursu – do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na
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zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich
danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych
Uczestników jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,
Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych osobowych. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i
otrzymania Nagrody.
9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być:
- Agencje marketingowe pośredniczące w przygotowaniu materiałów promocyjnych dla
Akcji.
10. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
§ 7. Prawa autorskie
1. Z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego do Konkursu, każdy członek Zespołu

biorącego udział w Konkursie udziela Organizatorowi, bez wynagrodzenia, licencji,
niewyłącznej, na okres 10 lat, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie ze
zgłoszonego Zadania konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania konkursowego - wytwarzanie
każdą techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b)
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie
konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy;
c)
w zakresie rozpowszechniania Zadania konkursowego w sposób inny niż
określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zadania
konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym w kanałach sieci internetowej i w telewizji, w
szczególności rozpowszechnianie Zadania konkursowego na oficjalnych profilach
Organizatora w serwisach Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube oraz
w Intranecie Organizatora, w wewnętrznych materiałach elektronicznych (mailing),
na stronach internetowych Organizatora (w tym www.eurobank.pl,
www.ourpeople.pl, www.konkurs.ourpeople.pl), w materiałach infograficznych,
raportach, konkursach i konferencjach branżowych.
d)
w zakresie promocji i reklamy produktów Organizatora.
2. Jeżeli udzielenie licencji do Zadania konkursowego, w zakresie określonym powyżej,
wymagałoby dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych - członkowie Zespołu
podejmą niezwłocznie takie czynności, bez prawa do wynagrodzenia.
3. Członkowie Zespołu wyrażają także zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw
zależnych, w szczególności na twórcze przekształcanie, adaptowanie i przerabianie,
opracowanie i adaptację całości lub części przesłanego Zadania konkursowego na
wszystkich wymienionych w ust. 1 polach eksploatacji.
4. W przypadku zaistnienia po stronie Organizatora potrzeby nabycia dla celów
związanych z przeprowadzeniem i promocją Konkursu licencji niewyłącznej do
Zadania konkursowego na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 1,
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Organizator zgłosi tę potrzebę członkom Zespołu, za pośrednictwem wiadomości email, przesłanej na adres Przedstawiciela Zespołu, wskazując odpowiednie pola
eksploatacji. Udzielenie licencji w takim przypadku następuje nieodpłatnie. W takim
wypadku Przedstawiciel Zespołu zobowiązuje się odebrać oświadczenia, o których
mowa w §3 ust. 6 pkt 2 i 3, od wszystkich członków Zespołu w niezbędnym do
osiągnięcia tego celu zakresie. Postanowienia §3 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
Nieudzielenie licencji niewyłącznej do Zadania konkursowego przez wszystkich
członków Zespołu zgłaszających dane Zadanie konkursowe na wskazanych przez
Organizatora polach eksploatacji skutkować będzie wykluczeniem Zespołu z udziału w
Konkursie.
§ 8. Reklamacje
1. Zespoły, za pośrednictwem swoich Przedstawicieli, oraz ich członkowie mają prawo
do składania reklamacji związanych z Konkursem w formie elektronicznej poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres: PR@eurobank.pl. Reklamacja powinna zawierać
imię, nazwisko, email, opis i uzasadnienie reklamacji.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa.
3. Komisja Konkursowa dokonuje rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych przez Zespoły, za
pośrednictwem ich Przedstawicieli oraz ich członków w terminie 14 dni roboczych od daty
ich otrzymania. Komisja konkursowa udziela odpowiedzi na reklamację poprzez jej
przesłanie na wskazany adres e-mail. Odpowiedź Komisja Konkursowej jest ostateczna.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny:
a) w siedzibie Organizatora: ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław,
b) w Internecie pod adresem: www.ourpeople.pl
W sprawach Konkursu można kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem
poczty elektronicznej, kierując wiadomości na adres: PR@eurobank.pl;
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że zmiany te
nie będą się wiązały z pogorszeniem warunków uczestnictwa w Konkursie lub nie będą
wpływały na prawa nabyte Zespołów.
4. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia, w którym zmieniony Regulamin będzie
udostępniony w sposób opisany w ust. 1 powyżej. Regulamin wchodzi w życie z dniem
13.05.2019 roku.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Kosmiczna Drużyna”

…………...…………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zapoznaniu się z informacjami
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu „Kosmiczna
Drużyna”, dostępnym pod adresem: www.ourpeople.pl („Regulamin”) oraz akceptuję
jego warunki.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania
danych osobowych oraz przysługującymi mi w związku z tym prawami, zawartymi w
§6 Regulaminu,

………………………………………………………………….
(podpis)

…………...…………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie licencji na warunkach określonych
Regulaminem
1. Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi konkursu „Kosmiczna Drużyna” licencji
na korzystanie ze zgłoszonego Zadania konkursowego, na warunkach określonych
Regulaminem Konkursu dostępnym pod adresem: www.ourpeople.pl.
2. Oświadczam, że dysponuję autorskimi prawami majątkowymi do Zadania
Konkursowego lub została mi do niego udzielona licencja z prawem do udzielania
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dalszych licencji, w zakresie niezbędnym do realizacji zgody, o której mowa w punkcie
1.

…………………………………………………………………
(podpis)

…………...…………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonywanie praw zależnych do Zadania
konkursowego na warunkach określonych Regulaminem
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie przez Organizatora praw zależnych do
Zadania Konkursowego na warunkach określnych Regulaminem Konkursu,
dostępnym pod adresem: www.ourpeople.pl.
2. Oświadczam, że dysponuję autorskimi prawami majątkowymi do Zadania
Konkursowego lub została mi do niego udzielona licencja z prawem do udzielania
dalszych licencji, w zakresie niezbędnym do realizacji zgody, o której mowa w punkcie
1.

………………………………………………………………….
(podpis)
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…………...…………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Oświadczenie dotyczące praw autorskich do Zadania Konkursowego
1. Oświadczam, że Zadanie Konkursowe, o którym mowa w Regulaminie Konkursu,
dostępnym pod adresem: www.ourpeople.pl, nie powstało z naruszeniem praw osób
trzecich.
2. Oświadczam, że Zadanie Konkursowe nie jest obciążone prawami osób trzecich.
………………………………………………………………….
(podpis)

…………...…………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację zdjęcia oraz rozpowszechnianie
wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie publikacje
zdjęcia oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu przesłanym
zgodnie z Regulaminem Konkursu „Kosmiczna Drużyna” („Konkurs”), dostępnym pod
adresem: www.ourpeople.pl, przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS
0000025313 („Euro Bank”) na potrzeby promocji Konkursu i akcji społecznej „Our
People 3: Together To The Moon” (dalej: „Akcja”), w ramach której odbywa się
Konkurs. W związku z powyższym jestem świadomy, że mój wizerunek będzie mógł
być:
a) rozpowszechniany w komunikacji wewnętrznej tj. w sieci Intranet, mailingu,
newsletterach, na plakatach, prezentacjach wewnętrznych, magazynach
wewnętrznych, konferencjach wewnętrznych i innych publikacjach
wewnętrznych;
b) rozpowszechniany w komunikacji zewnętrznej – m.in. w mediach
społecznościowych na oficjalnych profilach (m.in. w serwisie Facebook.com,
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Instagram.com, Twitter.com, Goldenline.pl, YouTube.com oraz Linkedin.com),
w publikacjach medialnych, infografikach, w materiałach konferencyjnych, w
raportach i konkursach, w zasobach zewnętrznych (np. serwer /strona ) Euro
Banku i na stronach internetowych, w tym na stronach Akcji – www.ourpeople.pl
i www.konkurs.ourpeople.pl
2. Zostałem poinformowany, że Euro Bank może dokonać modyfikacji zdjęcia, na którym
został utrwalony mój wizerunek, jeżeli będzie to niezbędne do korzystania z niego w sposób
określony w punkcie 1. Modyfikacja nie może powodować zniekształcenia mojego wizerunku.
3. Zostałem poinformowany, że Euro Bank może udzielić dalszego upoważnienia do
korzystania z mojego wizerunku osobom trzecim na zasadach określonych w punkcie 1 i 2.
4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro Bank Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu 50-126; ul. św. Mikołaja 72 („Bank”).
5. Dane kontaktowe Banku: numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 19 000, dla
telefonów komórkowych: +48 608 206 206, numer telefonu dla osób dzwoniących spoza
Polski: +48 71 335 5100, email: info@eurobank.pl.
6. Z Inspektorem Ochrony Danych Banku można skontaktować się, pisząc na adres email:
iod@eurobank.pl lub na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
7. Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie i stosownie do zgody, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) („RODO”).
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji Konkursu „Kosmiczna
Drużyna” („Konkurs”) oraz akcji społecznej „Our People 3: Together to the Moon”. Zgoda
może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
w punkcie 8 lub do cofnięcia zgody.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia zgody na
rozpowszechnianie wizerunku i udziału w Konkursie.
13. Jednocześnie informujemy, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. podmioty, obsługującym oficjalne profile Banku w serwisach społecznościowych,
b. agencje marketingowe pośredniczące w przygotowaniu komunikacji dotyczącej Akcji
(materiały reklamowe);
c. Partner Akcji.
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14. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

………………………………………………………………….
(podpis)
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