Regulamin konkursu fotograficznego #jestemwoperze

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego w mediach społecznościowych jest Opera
Wrocławska (zwanym dalej “Konkursem”), Opera Wrocławska z siedzibą: 50-066
Wrocław, ul. Świdnicka 35, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury
prowadzonym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod nr 11, NIP 896-00055-26, REGON 000278942, (zwany dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani
Instagram.
4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
5. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, LLC
6. Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez
uczestników konkursu.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzana przez
serwis Instagram i serwis Facebook, ani z nimi związany.
8. Konkurs jest ogłoszony na stronie https://www.opera.wroclaw.pl/1/ oraz w mediach
społecznościowych Instagram, Facebook zwanych dalej „Fanpage” Opery
Wrocławskiej

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu
art. 22(1)ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram
2. opublikowanie na profilu Facebook lub Instagram zdjęcia swojego autorstwa
wykonanego na terenie Opery Wrocławskiej w czasie trwania wydarzenia
Letnie Kino Opery Wrocławskiej., do którego posiada się pełnię praw
autorskich i majątkowych.
3. Oznaczenie #jestemwoperze
3. Każdy uczestnik może opublikować maksymalnie 3 zdjęcia na każdym z mediów
społecznościowych
4. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatne, bezterminowe, niewyłączne
wykorzystywanie prac konkursowych przez Organizatora w ramach działań
marketingowych na Facebooku oraz Instagramie i w innych kanałach komunikacji.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook lub
Instagram.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
serwisów Facebook lub Instagram.

3. NAGRODA
1. Nagrodą główną w Konkursie jest podwójne zaproszenie do Opery Wrocławskiej na
wybrane przedstawienie w sezonie artystycznym 2022/2023
2. Laureaci nagród od 2. do 5. miejsca otrzymają możliwość zakupu biletu z 30% zniżką
na wybrane 3 spektakle w sezonie artystycznym 2022/2023.
3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Uczestnicy chcący wziąć udział w konkursie, muszą opublikować swoje zdjęcie
wykonane na terenie Opery Wrocławskiej w czasie trwania wydarzenia Letnie Kino
Opery Wrocławskiej na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie i oznaczyć je
#jestemwoperze. Zdjęcia można publikować do 31.08.2022 roku włącznie.
2. Nagrody w Konkursie przyznaje Jury Konkursu złożone z przedstawicieli Organizatora.
3. Jury Konkursu przy wyborze zwycięskiego zdjęcia kieruje się kreatywnością
i pomysłowością Uczestników konkursu w uwiecznianiu wydarzenia Letnie Kino
Opery Wrocławskiej.
4. Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości
prywatnej wysłanej za pośrednictwem platformy Messenger. Odbiór nagród w formie
zaproszeń i voucherów będzie możliwy w siedzibie Opery.
5. Autorzy zwycięskich zdjęć zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej do
20.09.2022 r.
6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie https://www.opera.wroclaw.pl
oraz na Fanpage’u Opery Wrocławskiej i profilu Opery Wrocławskiej na Instagramie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania
bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został
poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.

5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Fotograficzny na Facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. KLAUZULA RODO
1. Ochrona danych osobowych
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operę
Wrocławską:
1) Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu
(dalej: Administrator). Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul.
Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, adres
e-mail: iod@opera.wroclaw.pl
3) Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. związanych z realizacją zajęć edukacyjnych,
b. przekazywaniem informacji dotyczących zajęć edukacyjnych,
c. udzielania odpowiedzi na Państwa pisma, skargi i wnioski,
d. wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej.
4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy - korzystanie z zajęć edukacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
b. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO), prowadzenie akcji wspierającej aktywność fizyczną.
5) Okres przechowywania danych osobowych:
a. do momentu zakończenia programu Opery dot. zajęć edukacyjnych,
b. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających
c. z przepisów szczególnych ( np. podatkowych, księgowych),
d. inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń
z tytułu prowadzenia zajęć edukacyjnych.
6) Administrator udostępnia dane osobowe:
a) Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną,
b) W zakresie niezbędnym – wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podmiotom
świadczącym usługi na rzecz Administratora.
7) Administrator nie przekazuje poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
8) Państwa prawa:
Przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od
nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to
tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz
wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby
skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Pani/Panu także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

