
 

 

 

 

Konkurs „Kartka Świąteczna 2020” 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki konkursu organizowanego 
pod nazwą „Kartka Świąteczna 2020” (dalej „konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest: Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych, 
Zamiejscowy Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku, ul. Brzegi 
55, 80-045 Gdańsk. 

3. Fundatorem nagród jest Organizator. 

4.   Informacje na temat Konkursu, Regulamin przesłane są drogą mailową do studentów 
Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Wydział Zamiejscowy w Gdańsku, 
ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk oraz na stronie internetowej PJATK Gdańsk. 

5.   Zadaniem konkursowym jest stworzenie projektu graficznego kartki świątecznej 
nawiązującego do elementów związanych z Polsko - Japońską Akademią Technik 
Komputerowych, Wydział Zamiejscowy w Gdańsku. 

6.  Czas trwania konkursu: od dnia publikacji Regulaminu do dnia 15 grudnia 2020 r. 

§ 2. WARUNKI I ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każdy student Polsko - Japońskiej 
Akademii Technik Komputerowych, Wydział Zamiejscowy w Gdańsku, ul. Brzegi 55, 80-045 
Gdańsk. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie i przesłanie projektu graficznego 
kartki świątecznej nawiązującego do elementów związanych z Polsko - Japońską Akademią 
Technik Komputerowych, Wydział Zamiejscowy w Gdańsku. 



3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwa projekty. 

4. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko prace graficzne, które sam wykonał i do których 
przysługują mu pełne prawa autorskie i osobiste. 

5. Przesłane prace graficzne na konkurs nie mogą w żaden sposób naruszać praw własności 
intelektualnej, praw autorskich, bądź innych praw osób trzecich. 

6. Praca nie może zawierać treści niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem, normami 
etycznymi oraz obyczajowymi. 

7. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie 
udziału w konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub 
obowiązujące przepisy prawa. 

8. Praca musi być przesłana w pliku w formacie JPG lub PNG. 

9. Udział w konkursie i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolny. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac 
przesłanych na konkurs we wszystkich publikacjach, ulotkach, mediach 
społecznościowych, prezentacjach TV, internetowych, prasowych, a także na innych 
nośnikach przetwarzania danych. Zwycięski projekt zostanie również rozesłany mailowo 
do firm oraz instytucji współpracujących z Polsko - Japońską Akademią Technik 
Komputerowych, Wydział Zamiejscowy w Gdańsku. 

11. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu mogą być powielane i udostępnianie 
bezterminowo przez Organizatora w celach promocyjnych. Wraz z przesłaniem pracy 
Uczestnik:  

1) udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania 
dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie 
z pracy do celów związanych z organizacją Konkursu i jego promocją oraz do celów 
realizacji wystaw pokonkursowych, jak również do promocji i informacji o działalności 
statutowej Organizatora – na polach eksploatacji obejmujących: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką 

nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

b) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie 
do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci 
Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

12. Prace należy przesłać do dnia 15 grudnia 2020 r. 

13. Prace przesłane po terminie nie biorą udziału w konkursie. 

14. Prace należy wysyłać drogą mailową na adres: promocjagdansk@pja.edu.pl. 

mailto:promocjagdansk@pja.edu.pl


§ 3. NAGRODY 

1. Organizator konkursu powołuje jury, które przyzna nagrody. 

2. W skład jury wchodzą: 

1) dr hab. Marek Bednarczyk, prof. PJATK - Dziekan Zamiejscowego Wydziału Informatyki 
w Gdańsku; 

2) dr Mariusz  Sładczyk - Dziekan Zamiejscowego Wydziału Sztuki Nowych Mediów 
w Gdańsku; 

3) mgr Monika Ostojska-Żurek - Dział Promocji w Gdańsku. 

3.   Jury wybierze jedną nagrodę główną oraz 5 wyróżnionych prac. 

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby wyróżnień lub  
też odstąpienia od przyznania wyróżnienia w ogóle, jeżeli w ocenie Jury, poziom 
nadesłanych prac nie pozwoli przyznać takich wyróżnień. 

5. Werdykt jury konkursu graficznego jest nieodwołalny. 

6. Zwycięska praca zostanie wykorzystana jako kartka świąteczna przygotowana na użytek 
Organizatora. 

7. Zwycięzca konkursu otrzyma gadżety PJATK: plecak-worek oraz butelka retap 500 ml. 

8. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny. 

9.    Członkowie Jury nie mogą brać udziału konkursie, ani konsultować prac konkursowych. 

10. Odbiór nagrody należy do zwycięzcy konkursu: obowiązuje odbiór osobisty na terenie 
Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Wydział Zamiejscowy w Gdańsku 
w terminie wskazanym przez Organizatora. 

11. Wyróżnione projekty zostaną przez Organizatora upublicznione i wyeksponowane na 
stronie PJATK Gdańsk, FB i Instagramie w terminie od 16 grudnia 2020 r. do odwołania. 

§ 4. DANE OSOBOWE 

1.   Wszelkie dane osobowe Uczestników podane przez nich w związku z udziałem w Konkursie 
są zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa. 

2.  Przystępując do Konkursu i akceptując treść niniejszego Regulaminu, Uczestnik 
zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla 
potrzeb związanych z Konkursem, w tym na potrzeby związane z wykorzystaniem 
projektu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w powyższym zakresie 
ma charakter obligatoryjny, a jej brak wyklucza możliwość wzięcia udziału w Konkursie. 



3. Administratorem przekazywanych danych osobowych jest Organizator. 
 

4.    Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – załącznik nr 1.  

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.   Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu 
i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

2.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. 
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu wysłania go drogą mailową do odbiorców 
konkursu. 

3.   W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę Regulaminu może on odstąpić od 
Konkursu poprzez powiadomienie Organizatora drogą mailową na adres 
promocjagdansk@pja.edu.pl. 

4.    Złożenie przez Uczestnika oświadczenia o odmowie akceptacji wprowadzonych zmian 
w Regulaminie jest równoznaczne z wycofaniem się Uczestnika z Konkursu. 

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny 
w dowolnym momencie trwania konkursu. 

  



Załącznik nr 1 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu „Kartka świąteczna” 

 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym, jest Polsko - 

Japońska Akademia Technik Komputerowych z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 86, 02-008 
Warszawa, zwany dalej Administratorem. 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@pja.edu.pl.  

3. Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu zorganizowania 
oraz przeprowadzenia ww. Konkursu, dla celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych. 
Dane osobowe mogą być przetwarzane również dla celów ustalenia i obrony lub dochodzenia 
roszczeń. 

4. Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym będą udostępniane pracownikom oraz 
współpracownikom Administratora, jak również uprawnionym do tego osobom trzecim w zakresie 
niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych 
w ramach Konkursu, w tym organom nadzorczym oraz organom kontrolnym – na podstawie 
przepisów prawa.  

5.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda – stosownie do 
art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
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, Dz. Urz. UE L Nr 119 , 
dalej RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją przez Administratora prawnie 
uzasadnionych interesów, tj. zapewnieniem przez Administratora prawidłowej organizacji oraz 
przebiegu Konkursu;  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w Formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale 
niezbędne do dokonania rejestracji oraz uczestniczenia w Konkursie, co oznacza, że odmowa 
podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym będzie 
równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w Konkursie;  

7.  W zakresie, na zasadach oraz warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do: żądania 
od Administratora dostępu do danych osobowych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym 
narusza przepisy RODO. 

 
8.  Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganych 

w Formularzu zgłoszeniowym w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;  

10. Dane osobowe wymagane w Formularzu zgłoszeniowym będą przechowywane do czasu 
upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą 
być podnoszone wobec Administratora  

 


