Regulamin konkursu plastycznego
w ramach Dnia Bezpieczeństwa ArcelorMittal Poland 2019
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasze Dzieci z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Al. J.
Piłsudskiego 92.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92.
3. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny w ramach
Dnia Bezpieczeństwa ArcelorMittal Poland w 2019 r. (dalej: Konkurs).
4. Konkurs trwa od 8.04.2019 do 25.04.2019 r.
2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu są:
a. dzieci i wnuki pracowników ArcelorMittal Poland S.A.,
b. dzieci i wnuki pracowników spółek zależnych ArcelorMittal Poland S.A.,
c. dzieci i wnuki pracowników, wobec których ArcelorMittal Poland S.A. pełni rolę
pracodawcy użytkownika,
d. dzieci i wnuki pracowników firm świadczących usługi na terenie oddziałów
ArcelorMittal Poland S.A.
w wieku od 3 do 9 lat.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby wchodzące w skład Jury i/lub członkowie ich
najbliższej rodziny.
3. Uczestnicy są reprezentowani przez swoich rodziców.
4. Przystąpienie do Konkursu oznacza:
a. akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym
regulaminie,
b. oświadczenie zgłaszającego, że jest autorem pracy i jej zgłoszenie na Konkurs nie
narusza praw osób trzecich.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne
3. WARUNKI KONKURSU
1. Temat pracy konkursowej brzmi: „Mamo, Tato pracuj bezpiecznie!”.
2. Praca powinna spełniać następujące warunki:
a) praca plastyczna płaska (nie może to być rzeźba czy instalacja)
b) format: A3
c) ustawienie: dowolne
d) technika: dowolna
3. Praca winna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka, należy podać również:
wiek dziecka oraz imię i nazwisko rodzica, telefon kontaktowy do rodzica i miejsce
zatrudnienia.

4. Uczestnik wraz z rodzicem lub sam rodzic zobowiązani są dostarczyć pracę konkursową w
terminie do 19.04.2019 r. do Fundacji Nasze Dzieci, na ręce Magdaleny Kuśmierz, pok. nr
507 w budynku Denver lub pocztą na adres: Magdalena Kuśmierz, Fundacja Nasze Dzieci, al.
Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo przekazania więcej niż jednej pracy.
6. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów. Organizator konkursu
zapewnia sobie prawo prezentacji wszystkich nadesłanych prac na wystawach lub w mediach,
na co uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
7. Uczestnik oraz jego rodzic przystępując do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych przez Fundację Nasze Dzieci oraz podmioty z grupy ArcelorMittal na
potrzeby niniejszego konkursu w zakresie: imienia i nazwiska rodzica i dziecka, numeru
telefonu rodzica i jego miejsca zatrudnienia, wieku dziecka, jednocześnie zobowiązując się do
złożenia oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody na piśmie, pod rygorem pominięcia pracy w
ocenie konkursowej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik numer 1
do niniejszego regulaminu i dostępna jest pod adresem: www.fundacja-naszedzieci.pl oraz
Studnia/BHP/DzieńBHP2019.
4. PRACA KOMISJI OCENIAJĄCEJ I NAGRODY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizator oraz Fundator powołają Jury, które dokona oceny prac nadesłanych na Konkurs.
W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora i Fundatora konkursu.
Jury dokona wyboru prac w terminie do 25 kwietnia 2019 r.
Jury spośród nadesłanych prac dokona wyboru 6 prac, którym przyzna: 1, 2 i 3 miejsce w
kategorii wiekowej 3-6 lat oraz 1, 2 i 3 miejsce w kategorii wiekowej 7-9 lat.
Jury ma prawo przyznawania wyróżnień oraz nagród pocieszenia Uczestnikom, którzy nie
otrzymali nagrody wskazanej w ust. 4 powyżej.
O przyznaniu nagród autorzy wybranych prac zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja zostanie również przekazana do pracowników firmy drogą elektroniczną oraz za
pomocą mediów firmowych w dniu 25 kwietnia 2019 r.
Nagrodami w konkursie są upominki-niespodzianki.
Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

Załączniki:
1. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
2. Umowa licencyjna

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I
WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

1. Fundacja Nasze Dzieci z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41–308), Al. J. Piłsudskiego 92,
(dalej zwany: „Fundacja”) jest organizatorem Konkursu plastycznego dla dzieci „Mamo,
tato pracuj bezpiecznie” (dalej zwany: Konkurs) realizowanego w ramach Dnia
Bezpieczeństwa ArcelorMittal Poland (dalej zwany: AMP) w 2019 roku. W celu realizacji
Konkursu i komunikacji o Konkursie konieczne jest przetwarzanie przez Fundację danych
obejmujących: imię i nazwisko rodzica i dziecka, numeru telefonu rodzica i jego miejsca
zatrudnienia, wiek dziecka.
2. Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez Fundację Twoich danych osobowych oraz
danych osobowych Twojego dziecka, będą one przetwarzane (tzn. m.in. zbierane,
przechowywane, zapisywane, przeglądane, udostępniane publicznie) przez Fundację na
podstawie Twojej zgody (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6
ust 1 lit. a) 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
w celu realizacji Konkursu.
3. Poprzez zaznaczenie poniższych punktów oraz złożenie podpisu na dole niniejszego
dokumentu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Fundację Twoich danych osobowych oraz
danych osobowych Twojego dziecka w celach wskazanych w pkt 1 powyżej. Wyrażenie
zgody jest dobrowolne. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że nie musisz
wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym poniżej celu. Jeżeli nie
wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych
Twojego dziecka w celu realizacji Konkursu Twoje dziecko nie będzie mogło wziąć w nim
udziału.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację moich danych osobowych oraz danych
osobowych mojego dziecka w celu realizacji Konkursu
4. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka w
zakresie objętym niniejszą zgodą jest Fundacja Nasze Dzieci z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
(41–308), Al. J. Piłsudskiego 92. We wszelkich sprawach dotyczących Twoich danych

osobowych

kontaktuj

się

z Fundacją

mailowo

na

adres

e-mail:

magdalena.kusmierz@arcelormittal.com.
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
6. Odbiorcami Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka mogą być
podmioty korporacyjnie powiązane z AMP, którym dane osobowe są przekazywane w celu
realizacji i promocji Konkursu w grupie ArcelorMittal. Lista podmiotów korporacyjnie
powiązanych z AMP jest dostępna w siedzibie AMP; w celu jej uzyskania można także
skontaktować się z AMP wiadomością email na adres email wskazany powyżej.
7. Pamiętaj, że masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych
Twojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a począwszy od
25 maja 2018 r. - masz prawo do żądania od Fundacji dostępu do Twoich danych osobowych
oraz danych osobowych Twojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy
prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Fundacją (wiadomością
email na adres email wskazany powyżej lub w formie pisemnej na adres Fundacji wskazany
powyżej).
8. Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie
wiadomości email lub listu do Fundacji na adres wskazany powyżej. Pamiętaj, że cofnięcie
przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
9. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.

………………………………….……
(Imię i nazwisko)

……………….………………..
(Podpis i data)

Załącznik nr 2
Miejscowość ………………,

______ 2019 r.

UMOWA LICENCYJNA
TWÓRCA: …………………………………………………………..……………………..
ADRES:

………………………………………………………………………..……………

NUMER TELEFONU: ……………………………………………………..…………….
OPIS UTWORU: ………………………………………………………………………….
DATA POWSTANIA UTWORU: ………………………………………………………
LICENCJOBIORCY: ArcelorMittal Poland S.A., Fundacja Nasze Dzieci o nr KRS 0000377619
W związku z przekazaniem Pracy, która ma zostać wykorzystana w konkursie „MAMO, TATO
PRACUJ BEZPIECZNIE” oraz dążąc do uregulowania kwestii związanych z autorskimi prawami
majątkowymi do Pracy przekazanej przez Twórcę, niniejszym Twórca oraz Licencjobiorcy zawierają
niniejszą Umowę licencyjną.
1. Twórca udziela Licencjobiorcom licencji niewyłącznej na wykorzystanie Pracy w celu jej
publikacji w materiałach filmowych tworzonych w ramach konkursu prowadzonego przez
Licencjobiorców.
2. Niniejsza Umowa licencyjna obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. Utrwalenie Pracy w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcję serwerów;
b. Zwielokrotnianie i publikowanie przez Licencjobiorców Pracy bez żadnych
ograniczeń ilościowych, w tym w szczególności publikacja całości Pracy w Internecie
oraz w Intranecie, w tym na portalu Studnia i Intranet ArcelorMittal na stronie
internetowej www.fundacja-naszedzieci.pl
c. Miesięcznik Jedynka
d. Stalwizja
e. Media społecznościowe administrowane przez ArcelorMittal Poland S.A.
3. Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
4. Twórca udziela Licencjobiorcy licencji nieodpłatnie;
5. Twórca udziela Licencjobiorcy zgody na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie Pracy przy
wykorzystaniu wszelkiej dostępnej technologii, jego modyfikację, wprowadzanie poprawek,
edycję oraz podejmowanie decyzji o sposobie, miejscu i czasie rozpowszechniania Pracy.
6. Twórca oświadcza, że przysługuje mu pełnia majątkowych i osobistych praw autorskich do
Pracy, a zawarcie i wykonanie niniejszej Pracy licencyjnej nie naruszy praw osób trzecich.
7. Twórca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy w
najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
PODPIS TWÓRCY (Opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich):

ZA LICENCJOBIORCÓW:

