Regulamin konkursu "BKP - Bądź Kreatywny i Przedsiębiorczy"
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 99, wpisane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000289300.
2. Uczestnikiem konkursu może być każdy student bydgoskiej uczelni wyższej, który w wyznaczonym
terminie prześle grafikę na wskazany poniżej adres mailowy.
3. Zasady konkursu:
a) celem konkursu jest stworzenie projektu grafiki, która znajdzie się na torbie materiałowej dla
wolontariuszy Szlachetnej Paczki,
b) konkurs rozpoczyna się z dniem jego rozpowszechnienia, a kończy się w środę 6 czerwca 2018 r.
o godzinie 23:59,
c) przesłany projekt ma za zadanie przekazać artystyczną i kreatywną wizję autora, a grafika która
wygra konkurs, zostanie przesłana do specjalistycznej firmy, która zajmie się profesjonalnym
przygotowaniem projektu do wydruku,
d) prace należy przesyłać na adres mailowy a.matuszak@klaster.bydgoszcz.pl do dnia 6 czerwca
2018 roku, do godziny 23:59 (decyduje data wpływu), w formacie png, jpg lub pdf,
e) w zgłoszeniu student musi podać: imię, nazwisko, uczelnię oraz numer indeksu. Uczestnik, który
wygra konkurs zobowiązany będzie podać również nazwę uczelni, na której studiuje oraz kierunek
i rok studiów jak również nr telefonu,
f) na grafice muszą znaleźć się logotypy wszystkich wymienionych niżej firm i instytucji:
1. Bydgoski Klaster Przemysłowy
2. Szlachetna Paczka
3. Tenaco Sp. z o.o.
4. Precitool OST Sp. z o.o.
5. Shapers Polska Sp. z o.o.
6. APX Technologie Sp. z o.o.
7. HORUS Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o.
8. Holkap Sp. z o.o.
9. Syneo.pl Sp. z o.o. Sp. k.
10. Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP)
11. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW)
12. Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
13. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UTP

14. Akademickie Centrum Wolontariatu działające na UKW w Bydgoszczy
g) logotypy są dostępne na stronie internetowej Bydgoskiego Klastra Przemysłowego pod adresem:
www.klaster.bydgoszcz.pl w zakładce „Do pobrania” i w zakładce "Lista członków" oraz na stronie:
www.szlachetnapaczka.pl.
h) zabrania się edytowania logotypów oraz wykorzystywania ich do celów innych niż na potrzeby
konkursu,
i) wybrany zostanie projekt, który otrzyma największą liczbę głosów spośród członków grupy
inicjatywnej ds. Strategii CSR Klastra.

4.Nagroda w postaci vouchera o wartości 500 zł zostanie przekazana autorowi najlepszego projektu
podczas Walnego Zebrania Członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, które będzie miało
miejsce 14.06.2018 r. o godz. 14.00 w Hotelu City w Bydgoszczy.
5. Uczestnik przesyłający zgłoszenie oświadcza, że jest autorem grafiki lub posiada do niej prawa
autorskie.
6. Organizator, w momencie wydania nagrody w konkursie "BKP - Bądź Kreatywny i Przedsiębiorczy"
Uczestnikowi – autorowi zwycięskiego projektu nabywa autorskie prawa majątkowe do tego projektu
oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tego projektu obejmujące, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, wszystkie znane obecnie pola eksploatacji, a w szczególności utrwalanie,
zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu,
wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie,
wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo
bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne
i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja
i dystrybucja poprzez Internet (zastrzeżenie na podstawie art. 921 § 3 kc). Każdy uczestnik, wraz
z dokonaniem zgłoszenia upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do
wykorzystania przesłanego projektu, w szczególności do wprowadzania go do pamięci komputera lub
innego urządzenia, przetwarzania oraz jego publikacji i rozpowszechniania w związku z konkursem
w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie poniesie Organizator w związku z roszczeniami
osób trzecich wynikającymi z naruszenia ich praw do w związku z nadesłanymi grafikami.

8. Przesłanie projektu oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

9. Administratorem danych osobowych będzie Organizator konkursu, tj. Stowarzyszenie Bydgoski
Klaster Przemysłowy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 99. Dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) na potrzeby związane z przeprowadzeniem niniejszego konkursu oraz na podstawie art.
6 ust. 1 pkt. f wskazanego Rozporządzenia w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów
Administratora przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich. Podanie danych jest dobrowolne,
nie jest wymogiem ustawowym, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. Dane
osobowe przechowywane będą przez okres trwania konkursu oraz do chwili przedawnienia
ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia przysługujących im praw pracami
nadesłanymi na konkurs. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu a ich Administrator nie ma zamiaru przekazania ich do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom/dane zwycięzcy
konkursu
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www.klaster.bydgoszcz.pl oraz na portalach społecznościowych Bydgoskiego Klastra Przemysłowego
jak i UTP/UKW. Uczestnik konkursu będzie posiadał prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. żądania przeniesienia danych;
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

10. O wszelkich zmianach dotyczących konkursu, decyzje podejmuje organizator za zgodą grupy
inicjatywnej ds. Strategii CSR Klastra.
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