
Warszawa, 23 marca 2021 r. 

 

Regulamin ogłoszonego przez 

Głównego Geodetę Kraju 

Konkursu na najlepsze wykorzystanie usługi WCS  
 

 

1) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb 

przeprowadzenia i zasady konkursu „na najlepsze wykorzystanie usługi WCS”, 

zwanego dalej „Konkursem”, w dwóch kategoriach: 

I. Ogólnodostępna aplikacja lub serwis internetowy wykorzystujący 
udostępniane przez GUGiK usługi WCS  

II. Komercyjna aplikacji lub serwis internetowy wykorzystujący dane 
przestrzenne i usługi GUGiK 
 

2) Organizatorem Konkursu jest Główny Geodeta Kraju, którego obsługę 

zapewnia  Główny Urząd Geodezji i Kartografii (dalej jako „GUGiK”, z siedzibą 

00-926 Warszawa ul. Wspólna 2), zwany dalej „Organizatorem”. 

3) Prace na konkurs może zgłosić pełnoletnia osoba fizyczna, także prowadząca 

działalność gospodarczą bądź osoba prawna, które mogą zgłaszać kilka prac 

w każdej kategorii. 

4) Konkurs jest organizowany za pośrednictwem stron internetowych 

www.gugik.gov.pl, www.geoportal.gov.pl i serwisu Facebook, na profilu 

Organizatora: https://www.facebook.com/gugikgovpl/. 

5) Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani 

organizowany przez serwis Facebook, ani inny serwis, który jest jego 

własnością lub jest przez niego kontrolowany. Uczestnik zobowiązany jest do 

przestrzegania regulaminu serwisu Facebook, dostępnego na stronie 

https://www.facebook.com/legal/terms. 

6) Wskazanie pracy odbywa się poprzez przesłanie przez Zgłaszającego w 

okresie wskazanym w pkt. 7 ppkt a) na adres mailowy: 

gugik.swz@gugik.gov.pl informacji o zgłaszanej pracy. 

7) Konkurs organizowany jest w okresie 23.03.2021 r. – 27.04.2021 r., przy 

czym: 

a) zgłoszenie pracy konkursowej może nastąpić w okresie od 

23.03.2021 r. do 27.04.2021 r.; 
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b) wybranie maksymalnie po 3 Zwycięzców Konkursu w każdej z dwóch 

kategorii nastąpi do 29.04.2021 r.; 

c) poinformowanie Zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagrody nastąpi 

30.04.2021 r.; 

d) przekazanie Organizatorowi przez każdego ze Zwycięzców Konkursu 

jego danych adresowych niezbędnych do przekazania przyznanej mu 

nagrody nastąpi do 30.04.2021 r.;  

e) przekazanie przez Organizatora każdemu Zwycięzcy Konkursu nagrody 

nastąpi do 31.05.2021 r. 

8) Przesłane zgłoszenia traktowane będą  przez Organizatora jak utwór 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) przy założeniu, że 

wyłącznie Uczestnikowi przysługują do nich autorskie prawa majątkowe, bez 

jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich. 

9) Spośród Uczestników Organizator wybierze maksymalnie po 3 Zwycięzców 

Konkursu w każdej z dwóch kategorii, zwanych w treści Regulaminu 

„Zwycięzcami Konkursu”. Organizator nie ma obowiązku argumentowania 

wyboru Zwycięzców Konkursu. Każdy Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę, 

zwaną dalej „nagrodą”, w której skład wchodzą: statuetka i zestaw 

upominków GUGiK. 

10) Nagroda nie podlega wymianie na równowartość w środkach pieniężnych. 

Nagroda może zostać przesłana wyłącznie Zwycięzcy Konkursu na adres 

przesłany przez niego zgodnie z ust. 14.  

11) W celu dokonania wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła 

trzyosobową komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją konkursową”, 

składającą się pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, która 

dokona oceny zgłoszonych prac pod względem oryginalności i pomysłowości 

w podejściu do tematu Konkursu. 

12) Każdy z członków Komisji konkursowej ma jeden głos, wszystkie głosy są 

równe. Zastrzega się prawo do zmiany składu Komisji konkursowej. 

Rozstrzygnięcie Komisji konkursowej co do wyboru Zwycięzców Konkursu jest 

ostateczne. 

13) Każdy Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody   

w formie prywatnej wiadomości przesłanej mailowo, a dane Zwycięzców 



Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych www.gugik.gov.pl, 

www.geoportal.gov.pl oraz na profilu Facebook Organizatora. 

14) Warunkiem przesłania Zwycięzcy Konkursu przyznanej mu nagrody jest 

przesłanie w zwrotnej odpowiedzi na wiadomość mailową, danych, tj. imienia, 

nazwiska i adresu korespondencyjnego lub nazwy i adresu siedziby firmy.  

15) Podanie danych, o których mowa w ust. 14 przez Zwycięzcę Konkursu jest 

dobrowolne, jednakże jest warunkiem przekazania nagrody w sposób 

i terminie ustalonych między Organizatorem, a Zwycięzcą Konkursu. 

16) Prawo do nagrody wygasa, jeżeli nie zostanie ona odebrana do 31.05.2021 r. 

17) Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej 

RODO, informujemy, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju 

z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa. 

b) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  iod@gugik.gov.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału 

w Konkursie na najlepsze wykorzystanie usługi WCS oraz w przypadku 

zwycięstwa w celu przesłania nagrody jako Zwycięzcy Konkursu i 

opublikowania Pani/Pana danych osobowych na stronie internetowej oraz 

Facebooku i Twitterze Urzędu. 

d) Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przesłanie zgłoszenia pracy lub innych zapisów, 

zawierających Pani/Pana dane osobowe w związku z udziałem w 

Konkursie na podany w Regulaminie Konkursu adres e-mail do GUGiK, 

traktowane jest jako dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych w celu podjęcia niezbędnych czynności związanych z 

udziałem w Konkursie – w tym na ich utrwalenie i przechowywanie oraz w 

przypadku zwycięstwa w Konkursie opublikowanie Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa firmy.  

e) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym 

Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty 
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przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych zawartych z Administratorem. 

f) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

g) Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 

pół roku.  

h) Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które 

Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. 

i) Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez 

Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

j) Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

k) Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania 

przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości 

przekazania ewentualnej nagrody. 

l) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji w tym profilowania. 

18) Wszelkie roszczenia osób trzecich związane z działaniem lub zaniechaniem 

przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie, w tym stanowiące 

naruszenie postanowień Regulaminu, obciążać będą wyłącznie tego 

Uczestnika. 

19) W okresie do 31.05.2021 r. Regulamin dostępny będzie w siedzibie 

Organizatora, a także na stronach internetowych i w mediach 

społecznościowych GUGiK. 

20) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, 

o czym poinformuje na stronach internetowych GUGiK. 

21) Konkurs oraz nagrody dla Zwycięzców Konkursu są finansowane ze środków 

własnych Organizatora. 

22)  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych 

z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu 

na siedzibę Organizatora. 


