
Regulamin konkursu filmowego „Spis okiem kamery”  
dla Gminnych Biur Spisowych 

 
 

§ 1.  
Informacje podstawowe 

  
1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej „konkursem”) jest Urząd Statystyczny w Katowicach z siedzibą 

przy ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice (zwany dalej „Organizatorem”).  
2. Celem konkursu jest promocja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 
3. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być Gminne Biura Spisowe z terenu 

województwa śląskiego, które spełniły następujące warunki:  
a) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptują jego warunki,  
b) zapoznały się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagród i w pełni ją akceptują.  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej  
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2019 r.poz.847).  

6. Uczestnik udziela zgody na wykorzystywanie materiału konkursowego (film) przez Organizatora do 
celów wyłonienia Laureatów konkursu, a także na nieodpłatne i wielokrotne rozpowszechnianie 
materiału filmowego w celu opublikowania go na stronie internetowej oraz oficjalnych kontach  
w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) Urzędu Statystycznego w Katowicach.  

 
 

§ 2.  
Zasady szczegółowe  

 

1. Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie pracy konkursowej w formie materiału filmowego 
promującego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie danej gminy, który 
będzie zachęcał odbiorców do udziału w spisie, w szczególności do samospisu przez Internet.  

2. Pracę konkursową wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 należy przesłać w formie elektronicznej do 
dnia 13 sierpnia 2021 r. za pomocą usługi „WeTransfer” (https://wetransfer.com/) na adres: 
KonkursNSP2021Katowice@stat.gov.pl. W tytule e-maila należy wpisać: Konkurs filmowy oraz nazwę 
Gminnego Biura Spisowego, które jest autorem pracy konkursowej.  

3. Prace konkursowe przesłane bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będą brane pod uwagę.  
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej Organizatora oraz  

w mediach społecznościowych Organizatora. 
5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni także poprzez e-mail podany w zgłoszeniu.  
 
 

§ 3.  
Wymagania techniczne i ocena prac  

 
1. Materiał filmowy musi być zapisany w formacie MP4 lub w innych powszechnych formatach 

odtwarzania umożliwiających zamieszczenie filmu w mediach społecznościowych. Długość filmu nie 
może przekroczyć 2 minut, a wielkość pliku nie może przekroczyć 512 MB. 

2. Praca nadesłana na Konkurs musi być filmem wykonanym samodzielnie przez Gminne Biuro Spisowe, 
nigdzie wcześniej niepublikowanym i nieprzedstawianym na innych konkursach. 

3. Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową. 
4. Uczestnicy nie mogą złożyć pracy sprzecznej z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, zasadami 

dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane treści, niezgodnej z dobrymi 
obyczajami, nawołującej do nietolerancji, obrażającej uczucia innych osób, w tym również uczucia 
religijne, przedstawiającej przemoc, naruszającej prawo do prywatności, zawierającą wulgaryzmy czy 
treści reklamowe podmiotów trzecich. 

5. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że jest jego autorem i nie narusza praw autorskich, 
znaków towarowych stron trzecich ani innych praw żadnej osoby ani podmiotu. Uczestnik oświadcza, 
że wykorzystał w swoich filmach tylko treści, do których używania jest uprawniony, w tym między 
innymi muzykę, zdjęcia, klipy filmowe i inną własność intelektualną. Organizator zastrzega sobie 



możliwość dyskwalifikacji zgłoszenia w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym 
naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu, już na etapie kwalifikacji, zgłoszeń  
w przypadku uznania, że nie są one zgodne z warunkami Konkursu. 

 
 

§ 4.  
Laureaci konkursu 

 
1. O wyłonieniu Laureatów konkursu zdecyduje Jury, powołane w tym celu przez Organizatora spośród 

członków Wojewódzkiego Biura Spisowego. Jury dokona oceny prac na podstawie m.in.: wrażenia 
estetycznego, oryginalności pomysłu i sposobu jego przedstawiania oraz zgodności z tematyką 
konkursu. 

2. W celu dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych Jury zorganizuje spotkanie w formie zdalnej 
lub zbierze się w Urzędzie Statystycznym w Katowicach. 

3. Jury wyłoni 10 Laureatów konkursu. 
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna, prawnie wiążąca dla wszystkich Uczestników konkursu. 
5. Jury sporządzi ze swej działalności protokół. 
6. Członkowie Jury nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Jury. 
 
 

§ 5.  
Nagrody  

 
1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody, na które składają się: dyski twarde 1TB, zestawy piśmiennicze, 

ładowarki indukcyjne, USB 32 GB, głośniki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe, power banki. 
2. Laureatom konkursu nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody 

innego rodzaju. Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.  
3. Rodzaj i ilość nagród może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku 

stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie https://katowice.stat.gov.pl 
4. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenie wyników konkursu 

na stronie internetowej Organizatora. 
5. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres 

podany przez Laureata w zgłoszeniu do konkursu. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 
 
 

§ 6.  
Prawa własności 

 
1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym, niewyłącznym udzieleniem 

Organizatorowi praw do korzystania z tych prac lub ich części, bez ograniczeń czasowych  
i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 
1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu;  

1.2. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci 
kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia  
i systemy, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,  
w szczególności poprzez publikację prac konkursowych na stronie internetowej i w mediach 
społecznościowych Organizatora. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie pracy konkursowej w celach statutowych Organizatora,  
w szczególności na:  
2.1. zamieszczania w obrazie filmu logotypów Organizatora, kompresji (zwężania) obrazu filmu; 

dokonywanie opracowań i tłumaczeń pracy konkursowej, adaptowanie pracy konkursowej do 



materiałów i artykułów promocyjnych Organizatora z zastrzeżeniem ujawnienia nazwy zespołu,  
w sposób zwyczajowo przyjęty;  

2.2. rozpowszechnianie pracy konkursowej oraz materiałów i artykułów, o których mowa w ust. 2.1. na 
polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.  

3. Zgoda, o której mowa w pkt. 2, obejmuje prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw 
zależnych, wyszczególnionych w pkt. 2. 

4. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworów, 
które zgłasza jako prace konkursowe, nie naruszają one praw osób trzecich.  

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych 
praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję  
o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na 
adres Organizatora. 

6. Uczestnik konkursu oświadcza, że treści zamieszczone w pracy konkursowej, zostały stworzone 
samodzielnie na potrzeby konkursu, nie były nigdzie wcześniej publikowane ani przedstawiane  
w innych konkursach i nie naruszają one praw osób trzecich. Autorzy ponoszą wszelką 
odpowiedzialność za publikowane treści przedstawione w utworach.  

7. Uczestnik nie może zamieścić w swoim utworze innych utworów, do których nie posiada praw lub 
zgody ich twórców na wykorzystanie (np. podkładu muzycznego, wizerunku, innego filmu).  

 
 

§ 7.  
Dane osobowe  

 
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o zasadach oraz 
o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 
1. Wskazanie Administratora 

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Dyrektor Urzędu Statystycznego  
w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, adres email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl,  
tel. 32 779 12 00. 

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Uczestników  
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z realizacją 
celu określonego w art. 25 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 443) popularyzacja wiedzy o statystyce, w celu organizacji oraz przeprowadzenia 
konkursu. 

3. Okresy przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane wyłącznie w związku z udziałem w konkursie, tj. w celu 
jego przeprowadzenia, wyłonienia Laureatów, a także dostarczenia nagród. 
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu 
oraz przez okres zgodny z obowiązującą kategorią archiwalną lub do czasu zgłoszenia żądania  
o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Administratora danych. 

4. Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie i jest dobrowolne. Brak podania 
danych osobowych spowoduje brak możliwości udziału w konkursie.  

5. Prawa Uczestnika, którego dane dotyczą 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik ma prawo do: 
a) dostępu do swoich danych, 
b) żądania ich sprostowania,  
c) żądania ich usunięcia w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali 

Państwa dane osobowe,  
d) ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych 

z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat 
lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, gdyż są 
Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez 
Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,  



e) sprzeciwu co do przetwarzania danych wobec przetwarzania danych, co do danych, których 
podanie jest dobrowolne,  

f) przenoszenia danych,  
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody.  
 
Pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Urząd Statystyczny  
w Katowicach, a także przysługujących Państwu uprawnień, można zgłaszać poprzez kontakt  
z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Statystycznego w Katowicach (IOD), ul. Owocowa 3,  
40-158 Katowice, tel. 32 77 91 229 lub 260, e-mail: IOD_USKCE@stat.gov.pl. 
 

§ 8.  
Postanowienia końcowe  

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów 

technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu  

z ważnych przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie 
https://katowice.stat.gov.pl. Zmiany nie będą naruszały praw uczestników powstałych przed zmianą. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
4. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie https://katowice.stat.gov.pl. 
 


