A-1817/2020

Regulamin konkursu na „HASŁO”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie na Hasło promujące
Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, które będzie odzwierciedlać jej misję edukacyjną,
i zostanie umieszczone na materiałach promocyjnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
zwanym w dalszej części „Konkursem”.
§2
Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zwana dalej
„Organizatorem”.
§3
Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
II. WARUNKI KONKURSU

1.

2.

1.

2.

§4
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna w tym:
a) policjanci, studenci, słuchacze i pracownicy WSPol,
b) rodziny policjantów i pracowników WSPol.
Uczestnikiem Konkursu nie mogą być członkowie komisji konkursowej i ich osoby
najbliższe w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu Karnego.
§5
Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno Hasło w języku polskim, które należy
przesłać do dnia 30 lipca 2020 roku na e-mail: konkurs@wspol.edu.pl (w temacie
wiadomości należy napisać: KONKURS NA HASŁO) lub listownie pod adres:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100
Szczytno (z dopiskiem KONKURS NA HASŁO). W konkursie będą brane pod uwagę
wyłącznie propozycje haseł nadesłane do końca 30 lipca 2020 r.
Zgłoszenia konkursowe muszą zawierać dane uczestnika Konkursu takie jak:
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 imię nazwisko,
 numer telefonu,
 adres e-mail.
Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponoszą jego uczestnicy.
§6
Hasło nie może być dłuższe niż 30 znaków łącznie ze spacjami.
Zgłoszenie konkursowe może dotyczyć tylko Hasła, które nie było wcześniej
zgłaszane do innych konkursów.
Hasło nie może zawierać nic co jest oszczercze, niezgodne z prawem, obraźliwe, nie
może naruszać praw człowieka, praw autorskich innych osób, danych osobowych lub
innych praw.
Hasło powinno zawierać treści promujące Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie jak też
jej misję edukacyjną.
Komisja konkursowa dokona oceny prac m.in. na podstawie następujących kryteriów:
a) zgodności tematyki pracy z tematyką Konkursu,
b) interesujące spojrzenie autora na tematykę Konkursu,
c) jasną i logiczną strukturę tekstu,
d) styl i język pracy.

§7
1. Poprzez wysyłanie propozycji Hasła wraz ze swoimi danymi uczestnik Konkursu
oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki.
2. Uczestnik z chwilą nadesłania Hasła potwierdza że:
a) jest autorem Hasła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie zgłasza w związku z udziałem w Konkursie,
b) powstałe w związku z niniejszym Konkursem Hasło nie narusza w żaden sposób
przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób
trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tego Hasła nie są w jakimkolwiek
zakresie ograniczone lub obciążone.
§8
Oceny nadesłanych haseł i ostatecznego wyboru Laureata Konkursu dokona komisja
powołana przez Organizatora. W przypadku, gdy wybrane przez komisję Hasło zostanie
nadesłane przez różnych uczestników Konkursu, o wyborze Laureata Konkursu decyduje
data nadesłania Hasła.
§9
Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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§ 10
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 10 września 2020 roku na
stronie internetowej: www.wspol.edu.pl.
2. Zastrzega się, że ocena komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania
zwycięskiego Hasła, co jest równoznaczne z brakiem rozstrzygnięcia Konkursu
i rezygnacją z przyznania Nagrody.
§ 11
Autor zwycięskiego Hasła Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie na stronach oraz
serwisach internetowych służb podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, a w szczególności na stronie www.wspol.edu.pl faktu,
że został nagrodzony. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika.
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§ 12
Własność nagrodzonego Hasła oraz autorskie prawa majątkowe i prawa zależne
do Hasła, przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagrody,
o której mowa w § 13, po zawarciu z laureatem Konkursu umowy regulującej
nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Hasła
na Organizatora. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych do Hasła, jak
również udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym
w Regulaminie następuje nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych
i ilościowych.
Laureat wyraża zgodę na wykorzystanie lub rozporządzanie przez Organizatora hasłem
oraz jego opracowaniami w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. Laureat
zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora przysługujących mu
autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.),
do Hasła i jego opracowań i zezwala Organizatorowi na ich wykonywanie w jego
imieniu.
Zawarcie umowy regulującej nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych
oraz praw zależnych do Hasła na Organizatora Konkursu nastąpi niezwłocznie
po wyłonieniu Laureata Konkursu.
Laureat traci prawo do Nagrody, jeżeli nie odbierze jej w terminie, o którym mowa
w § 13, bądź przed odbiorem Nagrody odmówi podpisania umowy regulującej
nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych oraz praw
zależnych do Hasła. W takim przypadku, Organizator może przyznać nagrodę innemu
uczestnikowi Konkursu.
W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych
do zwycięskiego Hasła, autorowi tego Hasła poza uprawnieniem do uzyskania Nagrody
konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora.
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III. NAGRODY
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§ 13
Zwycięzca Konkursu zostanie nagrodzony przez Organizatora nagrodą w postaci
dyplomu-tabliczki z elementami metaloplastyki z indywidualną dedykacją
Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Nagroda zostanie
wręczona podczas obchodów 30 rocznicy utworzenia Wyższej Szkoły Policji lub na
życzenie zwycięzcy Konkursu zostanie przesłana na wskazany przez niego adres.
O terminie i miejscu wręczenia Nagrody zwycięzca Konkursu zostanie
poinformowany przez Organizatora.
Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Obowiązek poniesienia ewentualnych ciężarów o charakterze publicznoprawnym
związanych z otrzymaniem Nagrody przez Laureata Konkursu spoczywa wyłącznie
na Laureacie.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
z przyczyn niezależnych od niego, m.in. z powodu systemu pracy Poczty Polskiej,
działania i zaniechania operatorów usług telekomunikacyjnych (internet).
2. Naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu przez uczestnika powodować będzie
jego wykluczenie z Konkursu.
§ 15
Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu
oraz ogłoszenia konkursowego przysługuje Organizatorowi.
§ 16
Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie i ogłoszeniu konkursowym,
które stają się obowiązujące z chwilą opublikowania ich na właściwej stronie
internetowej.
§ 17
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia Konkursu lub jego
części bez podania przyczyny.
§ 18
Zgodnie z 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
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016
r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych:
 Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wyższą Szkołę Policji
w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100
Szczytno.
2. Inspektor ochrony danych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie:
 Inspektorem Ochrony Danych (IOD) WSPol jest podkom. Łukasz Stępień. Można
się z nim kontaktować poprzez:
e-mail iod.odo.wspol@wspol.edu.pl
listownie – adres do korespondencji:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Inspektor Ochrony Danych
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

3.

4.

5.

6.

 Do IOD WSPol należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania
Państwa danych osobowych przez WSPol.
Cele i podstawy prawne przetwarzania:
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z Państwa uczestnictwem
w konkursie na Hasło promujące Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcy danych osobowych:
 Państwa dane osobowe dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za
wyjątkiem podmiotów upoważnionych zgodnie z przepisami prawa oraz na
podstawie zawartych umów.
Okres przechowywania danych:
 Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zrealizowania celu,
w którym zostały one zebrane tj. do rozstrzygnięcia Konkursu na Hasło promujące
Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
 Dane osobowe zwycięzcy Konkursu będą przechowywane przez okres wskazany
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
przez czas określony w tych przepisach.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 prawo do cofnięcia zgody, na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym
momencie;
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
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 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub
nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora
niezgodnie z RODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa lub elektronicznie na stronie internetowej
https://uodo.gov.pl/).
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji wskazanego wyżej celu.
8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest możliwe poprzez
złożenie wniosku do Organizatora Konkursu na jego adres korespondencyjny
wskazany w niniejszym Regulaminie.
9. Zgłoszenie się przez Państwa do udziału w konkursie na Hasło promujące Wyższą
Szkołę Policji w Szczytnie będzie traktowane przez Organizatora jako wyrażenie przez
Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, o której mowa
w art. 6 ust. 1 lit a RODO we wskazanym powyżej celu.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych prosimy
o niezgłaszanie się do Konkursu na Hasło promujące Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
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