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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA ŚWIĄTECZNA 2020” 

§ 1 

TEMAT I ORGANIZATOR KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu pn. „Kartka świąteczna 2020”  (dalej „Konkurs”) jest TAURON Polska Energia 

SA., ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice,  NIP 9542583988, Kapitał zakładowy: 8.762.746.970,00 zł; 

Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000271562 (dalej „Organizator” lub „TAURON”). 

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny. 

2. Konkurs jest adresowany do dzieci pracowników spółek Grupy TAURON obejmującej TAURON oraz 

spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od TAURON, a także pracowników tymczasowych 

zatrudnionych przez agencje pracy, wykonujących pracę na rzecz spółek Grupy TAURON.  

3. Tematem Konkursu jest przygotowanie w formie pracy plastycznej kartki świątecznej. 

4. Konkurs przeprowadzi TAURON Polska Energia z siedzibą w Katowicach  przy ul. Ściegiennego 3 -  

Zespół Komunikacji Wewnętrznej (dalej „Wykonawca”).  

5. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz 

obowiązujących przepisów prawa. 

6. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz 

Uczestników Konkursu.  

7. Regulamin dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w Tauronecie. 

§ 2 

CEL KONKURSU 

 

Celem Konkursu jest wyłonienie 2 najlepszych projektów kartek świątecznych i nagrodzenie ich autorów 

nagrodami rzeczowymi. 

§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci osób, które w dniu zgłoszenia pracy konkursowej są pracownikami 

spółki Grupy TAURON (tzn. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) 

albo pracownikami tymczasowymi, świadczącymi pracę na rzecz spółki Grupy TAURON, mającymi dostęp 

do Tauronet i posiadającymi aktywny osobisty profil w Tauronecie (dalej „Pracownik”). 

2. Do Konkursu mogą przystąpić dzieci Pracowników będące w wieku od 5-12 lat.  

3. Uczestnikiem Konkursu staje się Pracownik, który w terminie zgłaszania prac konkursowych wskazanym 

w § 5 Regulaminu złoży pracę konkursową zgodnie z § 4 Regulaminu (dalej „Uczestnik”).   

4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

§ 4 

ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Prace konkursowe mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby 

plakatowe, wycinanki, itp.) na kartce o formacie A4 oraz powinny nawiązywać do tematu świątecznego. 

2. Każda praca plastyczna powinna być opisana poprzez umieszczenie z drugiej strony kartki, w prawym 

dolnym rogu imienia i nazwiska dziecka, wieku będącego autorem pracy. 

3. Praca konkursowa może zostać wykonana przez jedno dziecko lub stanowić pracę zespołową kilku dzieci 

danego Pracownika. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Prace wraz z podpisanymi załącznikami do regulaminu prosimy przesyłać na adres:  

TAURON Polska Energia S.A., ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, Zespół Promocji  

z dopiskiem: Konkurs „Kartka Świąteczna” w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Regulaminu. 
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5. Jeden Uczestnik może wysłać nie więcej niż jedno zgłoszenie, zawierające jedną pracę konkursową. 

Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją. 

§ 5 

HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prace konkursowe przesłane w terminie 26.10.2020r. do 

06.11.2020r. zgodnie z § 4 Regulaminu.  

2. Ocena prac konkursowych przez jury Konkursu będzie dokonywana w dniu 09.11.2020r. po godzinie 

12:00. 

3. O wynikach poinformujemy zwycięzców drogą mailową 10.11.2020r. do godziny 12:00. 

§ 6 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Ocenie podlegać będą jedynie prace konkursowe przesłane w terminie zgłaszania prac wskazanym w § 5 

ust. 1 Regulaminu oraz spełniające zasady uczestnictwa w Konkursie. 

2. Prace konkursowe będą oceniane przez jury Konkursu. Szczegółowe zasady pracy jury Konkursu zostaną 

ustalone przez członków jury po jego ukonstytuowaniu. Jury wybierze 2 najlepsze prace. 

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

1) trafność doboru tematu pracy, 

2) jakość wykonania, 

3) oryginalność, 

4) stopień trudności wykonania. 

4. Decyzje jury są ostateczne. 

§ 7 

NAGRODY  

 

1. Autorzy 2 (dwóch) prac konkursowych, wybranych przez jury zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, 

o wartości nieprzekraczającej 200 zł każda nagroda. 

§ 8 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

2. Uczestnik zgłaszając pracę konkursową oświadcza, że przysługują mu niczym nie ograniczone autorskie 

prawa osobiste i majątkowe do przesyłanej pracy konkursowej, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy  

z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i pokrewne i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność  

z tego tytułu.  

3. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik udziela nieodpłatnie TAURON niewyłącznej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z pracy konkursowej w zakresie związanym 

z przeprowadzeniem i promowaniem Konkursu, na polach eksploatacji określonych w ust.4, równocześnie 

zobowiązuje się do nierozporządzania przysługującymi mu prawami autorskimi do pracy konkursowej do 

dnia rozstrzygnięcia Konkursu, a jeśli zostanie nagrodzony do dnia odebrania nagrody.  

4. Z momentem otrzymania nagrody autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, zgodnie  

z art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przechodzą na TAURON na następujących 

polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych 

za pomocą dowolnej techniki, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, w pamięci 

komputera i w multimedialnych,  

2) rozpowszechnianie utworu w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń, w szczególności 

poprzez:  

a) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty zostały utrwalone, bez 

ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników, w postaci wprowadzania zwielokrotnionych 
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egzemplarzy utworu lub jego fragmentów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza 

utworu, przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach,  

w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy 

oryginału albo egzemplarzy utworu, albo jego elementów,  

b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

c) tłumaczenie utworu w całości lub w części na języki obce oraz zmiana i przepisanie utworu na inny 

rodzaj zapisu bądź system.  

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko TAURON lub podmiotowi  

z Grupy TAURON z tytułu naruszenia jej praw w związku z korzystaniem lub rozporządzaniem pracą 

konkursową na zasadach i w zakresie określonym w ust. 3 i 4 Uczestnik, który zgłosił taką pracę uwolni od 

roszczeń ten podmiot przeciw któremu zostały one zgłoszone oraz naprawi poniesione przez niego szkody 

wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią 

od dochodzenia roszczeń lub z konieczności ich zaspokojenia, w tym pokryje wszelkie koszty czynnośc i 

przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują  na warunki zawarte w Regulaminie.  

2. Organizator i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec,  

w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej. 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dotyczące 

przyznania nagród, winny być zgłoszone przez Uczestnika w formie pisemnej, na adres Organizatora  

z dopiskiem „Konkurs”, w terminie do 60 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje będą 

rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

§ 10 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratoremi danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres  

e – mail: tpe.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A.  
ul. Ściegiennego 3, 40 – 114 Katowice. 

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek udziału w 
Konkursie. Natomiast podanie adresu korespondencyjnego jest konieczne w celu przesłania nagrody dla 
Laureatów Konkursu. 

4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w następujących celach: 
a) udziału w Konkursie, wyłonienia laureatów oraz przesłania nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODOii, tj. na podstawie zgody, 

b) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

uzasadniony interes Administratora, 

5. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których 

mowa powyżej, tj. do czasu zakończenia Konkursu lub do czasu wycofania zgody. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania danych,  
c) prawo do usunięcia danych, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
e) prawo do przeniesienia danych, 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu. 
g) prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia 

uzasadnionego interesu Administratora do przetwarzania danych osobowych 

mailto:tpe.iod@tauron.pl
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7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać o nich dodatkowe informacje 

mogą się Państwo w tej sprawie zwracać: 

a) pisemnie pod adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,  

b) pocztą elektroniczną pod adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl 

8. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, to prześlemy Państwu w tej sprawie 

nasze stanowisko nie później, niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku. 

9. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, 

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku 

ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub 

przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich 

państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których 

decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach 

z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne 

zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o 

stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o 

miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w 

niniejszej informacji. 

11. Przewidywanymi odbiorcami (tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów 

przetwarzania) Państwa danych osobowych są: 

a) podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, 

b) podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, 

c) podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania 

wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz), 

d) podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w 

zakresie, w jakim staną się administratorem danych, 

e) podmioty z Grupy TAURON, 

f) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące Usługi IT, 

g) podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, 

rachunkową, 

h) podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów, 

i) nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują w naszym imieniu inne usługi lub dostarczające 

towary objęte umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest umowa. 

i Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i 
sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to 
również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego 
wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO 

 
ii RODO - oznacza Rozporządzenie 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. Tekst Rozporządzenia mogą 
Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo 
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