REGULAMIN KONKURSU
NA WYBÓR IMIENIA DLA SERII WAGONÓW TRAMWAJOWYCH
PESA 2017N
§ 1.
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest spółka Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie,
zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest spółka Tramwaje Śląskie S.A.
3. Konkurs trwa w okresie od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora
www.tramwajeslaskie.eu do dnia 08.11.2020 r.
4. Celem Konkursu jest:
 wybór imienia dla serii wagonów tramwajowych Pesa 2017N,
 promocja transportu tramwajowego.
5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 165 z późn. zm.).
6. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (Oświadczenie opiekuna prawnego osoby
niepełnoletniej) stanowi jego integralną część.
7. Szczegółowych informacji w zakresie Konkursu udziela pracownik Organizatora pod
numerem telefonu: 504 494 998.
§ 2.
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy. Osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności
do czynności prawnych, w tym osoby, które nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział
w Konkursie za pisemną zgodą opiekuna, której wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
2. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie zwane są „Uczestnikiem/Uczestnikami Konkursu”.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio uczestniczące
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, jak również
członkowie rodzin tych osób tj: małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np.
rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki) ich przysposobieni lub przysposabiający,
a także rodzeństwo.
4. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez niego
niniejszego Regulaminu w całości.

1

§ 3.
Warunki udziału w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Uczestnik w pierwszej kolejności powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie propozycji imienia na adres:
tramwaj@tram-silesia.pl. W temacie maila należy wpisać: „KONKURS”, wiadomość należy
podpisać imieniem i nazwiskiem.
4. Jeden uczestnik konkursu zgłasza maksymalnie trzy propozycje imienia.
5. W przypadku osób małoletnich należy złożyć Oświadczenie opiekuna prawnego stanowiące
Załącznik nr 1, do niniejszego Regulaminu, zawierające zgodę opiekunów prawnych na
uczestnictwo małoletniego w Konkursie.
6. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 08.11.2020 r. Propozycje dostarczone po
terminie nie będą brały udziału w Konkursie. O terminowym dostarczeniu decyduje data
wpływu wiadomości do Organizatora.
§ 4.
Finał Konkursu
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora.
2. Wszystkie propozycje imienia podlegają ocenie Jury, które spośród nadesłanych prac wybierze
jedną lub kilka. Autor/Autorzy wybranej/ych propozycji imienia otrzyma/ją zestaw gadżetów
promocyjnych Organizatora.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w terminie do
20.11.2020 r. W przypadku wyboru kilku propozycji Organizator dopuszcza przeprowadzenie
głosowania internetowego w celu ostatecznego wyłonienia zwycięskiego imienia. O terminie
i
sposobie
głosowania
Organizator
poinformuje
na
stronie
internetowej
www.tramwajeslaskie.eu.
4. Ostateczne wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
5. Organizator skontaktuje się mailowo ze zwycięzcą/ami Konkursu w celu uzyskania danych
pozwalających na przesłanie przewidzianej Regulaminem nagrody.
6. Nagrody nie podlegają wymianie, ani zamianie na równowartość pieniężną.
7. Z chwilą podsumowania wyników konkursu i ustalenia Uczestnika, którego propozycja na imię
dla nowej PESY 2017N została wybrana, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie
prawa majątkowe do nazwy na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności takich jak:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym poprzez wykonywanie fotokopii,
slajdów reprodukcji komputerowych, kopii zapisów magnetycznych i cyfrowych;
b) wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe;
c) ekspozycja, wystawianie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie
oraz publiczne oraz niepubliczne udostępnianie osobom trzecim w miejscu i czasie przez
siebie wybranym;
d) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań;
e) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie;
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f) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania nazwy Pesy 2017N w tym także prawo
do wykorzystania dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań;
g) prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych.
8. Uczestnik, o którym mowa w ust. 7 powyżej zobowiązuje się również do niewykonywania
wobec Organizatora autorskich praw osobistych do nazwy, a także zezwala na wykonywanie
tego prawa w jego imieniu. Przyjmuje się, że z momentem wyboru propozycji imienia dla
nowej PESY 2017N dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy zwycięzcą a Organizatorem
umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.
§ 5.
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO –
Organizator informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka Tramwaje Śląskie
S.A. reprezentowana przez Zarząd Spółki.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony danych osobowych drogą elektroniczną: e-mail: iod24@agileo.it lub
pisemnie na adres siedziby Organizatora: Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
ul. Inwalidzka 5; 41-506 Chorzów.
3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Konkursie
i otrzymania nagrody oraz komunikowania się z Uczestnikiem w związku z Konkursem.
4. Pozyskane dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Dane osobowe od momentu ich pozyskania będą przechowywane przez okres trwania
konkursu.
6. Dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Konkursu zostaną komisyjnie zniszczone.
7. W związku z prowadzeniem Konkursu, od każdego uczestnika, który przystąpi do Konkursu
będą zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu.
8. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.
9. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, Uczestnicy
Konkursu mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Zgromadzone dane osobowe nie będą służyły do profilowania.
11. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych uczestnicy zostaną o tym fakcie
poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować
pozostawieniem zgłoszenia w Konkursie bez rozpoznania.
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§ 8.
Postanowienia dodatkowe i końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu
w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych
Uczestników Konkursu.
2. Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs bez rozstrzygania o jego wyniku, bez
podania przyczyny.
3. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z udziału w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji
opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.
5. Uczestnicy nie mają prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów, ani innych
poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.

Organizator:
Tramwaje Śląskie S.A.
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