REGULAMIN KONKURSU „W Polskę ze Story Map”
1. Organizatorem Konkursu jest Esri Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konesera
9, 03-736 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Warszawie XII Wydział GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 297834, REGON: 011184514, NIP: 5221022327.
Konkurs nie jest organizowany ani administrowany przez serwis Facebook.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 16 lat,
mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Uczestnikami mogą być
osoby spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie serwisu
Facebook. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy organizatora,
ani ich małżonkowie, ani krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy - w terminie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia do
wykonać zadanie konkursowe, tj. (a) stworzyć mapę wycieczki w szablonie Story Map (np. Map
Journal, Cascade) wybranym regionie Polski i przesłać ją na adres edukacja@esri.pl. oraz (b) polubić
(jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś/zrobiłeś) fanpejdża: edu.esri.pl. Przez zgłoszenie do Konkursu
rozumie się przesłanie mapy wycieczki do Organizatora.
Jeśli nie posiadasz subskrypcji ArcGIS Online, możesz skorzystać z bezpłatnego konta publicznego:
https://doc.arcgis.com/pl/arcgis-online/get-started/createaccount.htm#ESRI_SECTION1_D91DD2A709AE4FB68A9CC095F1688E05. Wiele inspiracji znajdziesz
tu: https://storymaps-classic.arcgis.com/en/gallery/#s=0
4. Uczestnicy Konkursu mogą przesyłać mapy wycieczek wyłącznie swojego autorstwa (które sami
wykonali), wykorzystując wskazane w ust. 3 narzedzia. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania
otrzymanych utworów niezgodnych z prawem lub naruszających warunki określone w niniejszym
regulaminie.
5. W konkursie jury wybrane przez Organizatora wybierze jednego laureata - uczestnika, który nadeśle
mapę wycieczki, którą Organizator uzna za najciekawszą. Zwycięzcy zostanie przyznana nagroda:
powerbank, kubek termiczny, torba-nerka. W terminie do dnia 06.12.2019 r. Organizator
poinformuje laureatów o przyznanej nagrodzie oraz sposobie jej realizacji na Messengera danego
laureata.
6. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy składać w terminie 30 dni od dnia zakończenia
Konkursu. Reklamacje należy składać na adres e-mail: edukacja@esri.pl. lub na adres Organizatora:
Esri Polska Sp. z o.o. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa,. Odpowiedź na reklamację zostanie
wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania nagrody,
a w razie jej nieotrzymania - w terminie 60 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyznanej
nagrodzie. Reklamacje należy składać na adres e-mail: edukacja@esri.pl lub na adres Organizatora:
Esri Polska Sp. z o.o. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa,.. Odpowiedź na reklamację zostanie
wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.
8. Postanowienia punktów powyżej nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń w
postępowaniu sądowym - po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania
reklamacji.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM

I Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Esri Polska Spółka z
o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa.
W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem
ochrony danych pod adresem e-mail u.karnas@kancelaria-karnas.pl.
II Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym
wyłonienia laureatów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe laureatów
będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na
zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie,
dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe laureatów będą także w
celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody - w tym przypadku podstawą prawną
przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych
(tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
III Dane osobowe laureatów, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę, będą przetwarzane przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz
wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów
prawa, w związku z przekazaniem nagrody.
IV Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu
bezpośredniego.
V Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z
przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) - z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
VI Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy
może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że
przetwarzanie jego danych narusza prawo.
VII Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych, zgodnie z którymi należy doręczyć nagrodę, jest
potrzebne do doręczenia nagrody.
*RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.
POWYŻSZA informacja nie dotyczy zasad przetwarzania danych przez administratora serwisu
Facebook,
portali
https://Doc.Arcgis.Com/Pl/Arcgis-Online/Get-Started/CreateAccount.Htm#ESRI_SECTION1_D91DD2A709AE4FB68A9CC095F1688E05
https://StorymapsClassic.Arcgis.Com/En/Gallery/#S=0

