REGULAMIN KONKURSU WAKACYJNEGO PRACOWNIKÓW FIRMY THERMOPLAST SP.Z O.O
Pt. ’’WRZUĆ NA LUZ !”
§1
Cel Konkursu
Celem konkursu jest zintegrowanie się zespołu pracowniczego firmy, umożliwienie zaprezentowania
swojej kreatywności oraz wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.
§2
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu o nazwie „Wrzuć na luz” jest firma Thermoplast Sp. z o.o.
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§3
Założenia organizacyjne
Konkurs jest przeznaczony dla pracowników spółki Thermoplast sp. z o.o. i mogą w nim brać
udział wszyscy pracownicy, bez względu na formę zatrudnienia.
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
Prace mogą być wykonane w dowolnej formie artystycznej i dowolną techniką artystyczną
na dowolnie wybranym materiale (zdjęcia, filmy, opowiadanie, eseje, wiersze, pamiętniki
z wakacji komiksy, rysunki, obrazy, witraże i każda inna dowolna forma techniki plastycznej).
Każda nadesłana praca powinna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru: imię, nazwisko,
autora (pracownika Spółki Thermoplast) oraz telefon kontaktowy.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem autorskich praw majątkowych,
na wykorzystanie prac w celach promocyjno-marketingowych organizatora konkursu, w tym na
zawieszone na naszej stronie internetowej oraz opublikowanie w gazetce firmowej Thermoplast
News i Fb.
Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy dostarczyć osobiście do Działu HR
lub na adres mailowy
b.drzewiecka@thermoplast.com.pl lub pocztą do dnia 15 września 2018 roku ( w tym przypadku
liczy się data stempla pocztowego), na adres: Thermoplast Sp. z o.o. ul. Wilcza 3 32-590 Libiąż,
z dopiskiem: „ Konkurs wakacyjny – Wrzuć na luz!”
2. Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.
§5
Oświadczenie organizatora
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. organizator informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu podanych w związku ze zgłoszeniem
do konkursu jest Thermoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu.
2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celach związanych z przebiegiem
konkursu.
3. Odbiorcą powyższych danych osobowych będzie Thermoplast Sp. z o.o.
4. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
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z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z wyżej wymienionych praw, z wyjątkiem
sprostowania, powoduje wykluczenie uczestnika z konkursu.
5. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem umownym uczestnictwa
w konkursie. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie.

