REGULAMIN KONKURSU NTVA 2021

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „The National Trend Vision Awards 2021” (dalej „Konkurs”) jest ORBICO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 5,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000046562, posiadająca NIP 646-25-26-337 oraz REGON 277632751, o kapitale zakładowym
40 841 450,00 zł (dalej „Organizator” lub „ORBICO”).
2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).
3. Konkurs odbędzie się w dniach od 3 lipca 2021 do 30 listopada 2021 włącznie. W tym okresie
uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe zgodnie z Regulaminem.
4. Konkurs polega na wykonaniu przez uczestnika odpowiednio fryzury lub paznokci w jednej z siedmiu
kategorii wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu, a następnie sfotografowanie ich i zamieszczenie zdjęcia
na własnym koncie na portalu społecznościowym Instagram oraz oznaczenie go odpowiednimi #
zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu (dalej „Praca konkursowa”).
§ 2 KATEGORIE
1. W 2021 roku obowiązują następujące kategorie konkursowe:
1) COLOR ARTIST;
2) CRAFT ARTIST;
3) COLOR SPECIALIST;
4) MEN’S HAIR;
5) EDITORIAL LOOK;
6) NATURAL TEXTURE ARTIST;
7) NAIL ARTIST.
2. W każdej z ww. kategorii jury wybierze laureatów Konkursu, tj. zdobywców I (złotej), II (srebrnej) i III
(brązowej) nagrody.
3. Uczestnicy, którzy zajmą I miejsce w kategoriach: COLOR ARTIST, CRAFT ARTIST, COLOR
SPECIALIST, NAIL ARTIST wezmą udział w finale konkursu międzynarodowego, o terminie
i miejscu którego zostaną poinformowani w terminie późniejszym.
4. Uczestnicy, którzy zajmą I miejsce w kategoriach: MEN’S HAIR, EDITORIAL LOOK, NATURE
TEXTURE ARTIST zostaną zgłoszeni do konkursu międzynarodowego. Jury w konkursie
międzynarodowym, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wybierze ze wszystkich nadesłanych
zgłoszeń 5 zwycięzców, którzy wezmą udział w finale konkursu międzynarodowego.
§ 3 UCZESTNICY
1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, wykonujących zawód na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i posiadających kwalifikacje, opisane w poniższych podrozdziałach (dalej „Uczestnik”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej
rodziny, tj.: dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i ich dzieci, rodzice, rodzeństwo. Przez
pracownika należy rozumieć osobę zatrudnioną w ORBICO na podstawie umowy o pracę
albo świadczącą usługi na rzecz ORBICO na podstawie umowy cywilnoprawnej, posiadającą status
pracownika w dniu rozpoczęcia Konkursu.
3. Modelki/modele, z którymi będą współpracować Uczestnicy dla potrzeb Konkursu, muszą mieć
ukończone 18 lat.
4. Kategorie wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1-6 Regulaminu (dalej łącznie „kategoria WŁOSY”) przeznaczone
są dla wykwalifikowanych fryzjerów i kolorystów.
5. Kategoria wskazana w § 2 ust. 1 pkt 7 Regulaminu (dalej „kategoria PAZNOKCIE) przeznaczona jest

dla wykwalifikowanych kosmetologów, kosmetyczek i stylistów paznokci posiadających
udokumentowane kwalifikacje.
6. Uczestnik nie musi być zatrudniony odpowiednio: w salonie fryzjerskim, w salonie kosmetycznym,
w studiu paznokci.
§ 4 PRODUKTY I NARZĘDZIA
KATEGORIA WŁOSY

1. Uczestnicy mogą używać wyłącznie produktów marki Wella z linii: Wella Professionals, System

2.

3.

4.
5.
6.

Professional, System Professional Men, SEBMAN, NIOXIN, Sebastian Professional, Londa
Professional (w kategorii NATURAL TEXTURE ARTIST).
Wykorzystywane przez Uczestników produkty, w tym produkty do koloryzacji i stylizacji także
paznokci, muszą być wskazane w formularzu, który zostanie wysłany do laureatów Konkursu przez
Organizatora.
Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 2 powyżej, musi zostać odesłany przez laureata
Konkursu do Organizatora w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania przez laureata
Konkursu. Nieprzesłanie formularza, przesłanie formularza niewypełnionego albo wypełnionego
w sposób nieprawidłowy, a także przesłanie formularza po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, skutkuje dyskwalifikacją laureata Konkursu.
Publikując Pracę konkursową, zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu, Uczestnik potwierdza, że do wykonania
Pracy konkursowej zostały użyte produkty, o których mowa w ust. 1 powyżej.
Niedozwolone są: sztuczne włosy, treski, przedłużenia, peruki itp.
Uczestnik zobowiązany jest dokonać oceny wrażliwości skóry modelki/modela na 48 godzin
przed nałożeniem farby/OPI GEL COLOR/DIAMOND HARD GEL/LAKIER INFINITI
SHINE/LAKIER KLASYCZNY, na swój koszt i ryzyko. Uczestnik zobowiązany jest nadto do
uzyskania od modelki/modela zgody na usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Za działania i zaniechania w
tym zakresie odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

KATEGORIA PAZNOKCIE

7. Uczestnicy mogą używać wyłącznie produktów marki OPI.
8. Przepisy z ust. 2-4 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
§ 5 ZGŁOSZENIA
1.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie każdy Uczestnik może dokonać TYLKO I WŁĄCZNIE poprzez
portal społecznościowy Instagram, w ten sposób, że Uczestnik publikuje na swoim kanale Pracę
konkursową opatrzoną # kategorii, w której bierze udział według poniższej tabeli:
KATEGORIA

OZNACZENIA

COLOR ARTIST

#NTVA_ColorArtist;#NTVA2021_Color_polska;HAIR: @wellahair_pl

CRAFT ARTIST

#NTVA_CraftArtist;#NTVA2021_Craft_polska;HAIR: @wellahair_pl

COLOR SPECIALIST

#NTVA_ColorSpecialist;#NTVA_ColorSpecialist_polska ;HAIR: @wellahair_pl

MEN’S HAIR

#NTVA_Men'shair;#menshair;#NTVA2021_men_polska;HAIR: @wellahair_pl

EDITORIAL LOOK

#NTVA_Editoriallook;#NTVA2021_editorial_polska;HAIR: @wellahair_pl

NATURAL TEXTURE ARTIST #NTVA_NaturalTextureArtist;#NTVA_NaturalTextureArtist_polska;HAIR: @wellahair_pl
NAIL ARTIST

2.
3.

#NTVA_NailArtist;#NTVA_NailArtist_polska;@opi.poland

W przypadku kategorii WŁOSY Praca konkursowa musi przedstawiać głowę i ramiona
modelki/modela.
W przypadku kategorii PAZNOKCIE Praca konkursowa musi przedstawiać obie dłonie.

4.
5.
6.
7.

Uwaga: w kategorii Editorial Look zdjęcia muszą być wykonane w tonacji czarno-białej.
Zdjęcia, które wcześniej były już publikowane, niezależnie od źródła i celu publikacji, nie będą brane
pod uwagę.
Wszystkie zdjęcia zgłoszone w ramach Konkursu przez Uczestnika stają się własnością ORBICO i
mogą być wykorzystywane przez ORBICO w celach marketingowych.
Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie właściwych dla siebie kategorii i może zgłosić
dowolną liczbę Prac konkursowych w ramach jednej kategorii. Każda zgłoszona Praca konkursowa
musi się jednak wyraźnie różnić od innych Prac konkursowych zgłoszonych przez tego samego
Uczestnika w zakresie: koloru, stylizacji, cięcia. W kategorii NAIL ARTIST w zakresie kolorystyki,
wykorzystanej techniki i wzoru. Jeśli Uczestnik zostanie wybrany laureatem Konkursu w kilku
kategoriach będzie musiał dokonać wyboru jednej zwycięskiej kategorii, w której otrzyma nagrodę.
§ 6 OCENA PRACY

1.
2.
3.
4.
5.

5.

6.

9.

Laureatów Konkursu wybiera jury powołane przez Organizatora (dalej „Jury”).
Skład osobowy Jury jest zamieszczony aplikacji konkursowej, która znajduje się na stronie internetowej
www.domwella.pl.
Jury będzie oceniać Prace konkursowe na podstawie ustalonych kryteriów, wskazanych w ust. 4-6
poniżej.
Jury weźmie pod uwagę poszukiwanie przez Uczestników inspiracji w sztuce i modzie.
Prace w kategorii WŁOSY będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
Kategoria COLOR ARTIST:
- 40% dobór koloru włosów i jego dopasowanie do urody modelki/modela (cery, oczu);
- 30% jakość wykonanej koloryzacji, piękno koloru, jakość włosów – ich kondycja i połysk
- 30% wygląd ogólny finalnego looku: kolor, cięcie, stylizacja
Kategoria COLOR SPECIALIST:
- 40% technika baleyage bazująca na inicjatywie Luxelights
- 30% kondycja włosów
- 30% efekt finalny, estetyka i ogólna wizja
Kategoria CRAFT ARTIST
- 50% fantazyjność cięcia, stylizacja, technika koloryzacji
- 30% kunszt rękodzieła i piękno wizji ogólnej
- 20% dobór odpowiedniego modela/modelki.
Kategoria MEN’S HAIR
- 50% finalna fryzura
- 30% dobór modela
- 20% końcowy look
Kategoria EDITORIAL LOOK:
- 60% jakość zdjęcia i dobór modela/modelki
- 20% wykorzystana technika i „okładkowość” stylizacji
- 20% ogólny klimat zdjęcia
Kategoria NATURAL TEXTURE ARTIST:
- 50% jakość tekstury włosów, perfekcyjne strzyżenie, technika koloryzacji i stylizacja
- 30% wizja ogólna i kunszt artystyczny
- 20% wybór modela/modelki
Prace w kategorii PAZNOKCIE będą oceniane na podstawie następujących kryteriów %:
- 50% różnorodność wykorzystanych technik, spójność kolorów i zdobień;
- 30% ogólne wrażenia estetyczne
- 20% harmonia i balans.
Ogłoszenie laureatów Konkursu odbędzie się za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook
i Instagram) Wella Professionals Polska oraz indywidualnych kanałów marek patronujących
Konkursowi: OPI, SEBMEN, WELLA PROFESSIONALS, LONDA PROFESSIONAL, SEBASTIAN.
Decyzja Jury jest ostateczna. Uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania.

§ 7 NAGRODY
1. Za zajęcie miejsc: I, II, III laureatom Konkursu przysługują nagrody:
KATEGORIA WŁOSY
Nagrody za I miejsce:
budżet o wartości 5.000,00 zł brutto do wykorzystania na szkolenie w dowolnie wybranej przez laureata
Konkursu akademii fryzjerskiej* lub na sprzęt fryzjerski marki Wella Technik/Tondeo.
Przewidziane są także nagrody dodatkowe, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu.
Nagrody za II miejsce:
budżet o wartości 3.000,00 zł brutto do wykorzystania na szkolenie z oferty Studia Wella* lub na sprzęt
fryzjerski marki Wella Technik/Tondeo.
Nagrody za III miejsce:
budżet o wartości 2.000,00 zł brutto do wykorzystania na szkolenie z oferty Studia Wella* lub na sprzęt
fryzjerski marki Wella Technik/Tondeo.
*Szkolenie w zagranicznej akademii rozliczane jest na podstawie przedstawionego rachunku za szkolenie. Voucher nie obejmuje kosztów dojazdu,
noclegu oraz wyżywienia

KATEGORIA PAZNOKCIE
Nagrody za I miejsce:
budżet o wartości 5.000,00 zł brutto do wykorzystania na produkty i sprzęt do stylizacji paznokci
lub na szkolenia OPI. Przewidziane są także nagrody dodatkowe, o których mowa w § 2 ust. 3
Regulaminu.
Nagrody za II miejsce:
budżet o wartości 3.000,00 zł brutto do wykorzystania na produkty i sprzęt do stylizacji paznokci
lub szkolenia OPI.
Nagrody za III miejsce:
budżet o wartości 2.000,00 zł brutto do wykorzystania na produkty i sprzęt do stylizacji paznokci
lub szkolenia OPI.
2. Laureaci Konkursu we wszystkich kategoriach dostaną spersonalizowaną statuetkę. Forma dostarczenie
statuetki zostanie ustalona indywidualnie z każdym Laureatem Konkursu.
3. Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu lub produktów z zakresu opisanego w ust. 1 powyżej otrzymane
w ramach budżetu przypisanego dla każdego premiowanego miejsca (dalej łącznie „Nagroda
rzeczowa”) podlegają opodatkowaniu.
4. Obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego w związku
z otrzymaną Nagrodą rzeczową wynika z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych. W celu realizacji tego obowiązku do wartości wydanej laureatowi Konkursu przez
Organizatora Nagrody rzeczowej zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej
w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody rzeczowej, jednak nie zostanie ona
bezpośrednio przekazana laureatowi Konkursu, tylko pobrana przez Organizatora - przed wydaniem
laureatowi Konkursu Nagrody rzeczowej - jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej
wartości nagrody, o którym mowa w art. art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy wskazanej powyżej, na co laureat
Konkursu wyraża zgodę. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest
Organizator. Jednocześnie laureaci Konkursu zobowiązani są przekazać Organizatorowi dane, które są
niezbędne w celu dopełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, o których mowa.
5. Laureaci zobowiązani są do dokonania wyboru konkretnych nagród z zakresu opisanego w ust. 1
powyżej w ramach budżetu otrzymanego z tytułu zajęcia poszczególnych miejsc premiowanych oraz do

dokonania zgłoszenia swojego wyboru do Organizatora najpóźniej dnia 30 czerwca 2022 roku.
6. W przypadku niedokonania wyboru i zgłoszenia przez laureata Konkursu w ww. terminie nagrody
przepadają i laureatom Konkursu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora.
7. Laureat Konkursu może zrzec się nagrody i w takiej sytuacji nagroda przepada. Niedopuszczalne jest
jednak zrzeczenie się nagrody na rzecz osoby trzeciej. W razie złożenia przez laureata Konkursu
oświadczenia o zrzeczeniu się lub przekazaniu nagrody na rzecz osoby trzeciej nagroda przepada,
a wskazanej osobie trzeciej nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora.
§ 8 ZAKAZY I DYSKWALIFIKACJE
1. Zakazane jest zgłaszanie w Konkursie Prac konkursowych o charakterze bezprawnym, erotycznym,
pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających
przepisy prawa polskiego lub międzynarodowego, obrazujących lub propagujących przemoc,
nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną, filozoficzną itp.), naruszających
dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne lub polityczne),
jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.
2. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przez Uczestnika w Pracy konkursowej skutkuje
dyskwalifikacją z Konkursu tej konkretnej naruszającej zakaz Pracy konkursowej danego Uczestnika.
3. Użycie innych produktów, niż wskazane w § 4 pkt 1 Kategoria Włosy i pkt 7 Kategoria paznokcie, do
wykonania przez Uczestnika Pracy konkursowej skutkuje dyskwalifikacją pracy.

§ 9 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
przez ORBICO jego danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie przez ORBICO wizerunku
w celu i w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu, a których treść znajduje się poniżej
w niniejszym paragrafie. Nadto przystępując do Konkursu Uczestnik składa oświadczenia o treści
wskazanej w ust. 3 poniżej.
2. Wraz z formularzem, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, Organizator prześle laureatom
Konkursu treść oświadczeń wskazanych w ust. 1 powyżej, na piśmie, a laureaci Konkursu zobowiązani
są do ich podpisania i odesłania do Organizatora wraz z tym formularzem. § 4 ust. 3 Regulaminu
stosuje się odpowiednio.
3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, co następuje:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu* i akceptuję jego treść.
Jestem wyłącznym autorem Pracy konkursowej przedstawionej na zdjęciach zgłoszonych przeze mnie
do Konkursu.
Jestem wyłącznym autorem zdjęć zgłoszonych przeze mnie do Konkursu lub posiadam zgodę ich autora
na zgłoszenie zdjęć w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
Zgłoszone przeze mnie w Konkursie zdjęcia nie były wcześniej publikowane i wykonane w innych celach,
przysługują mi do nich autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym do udzielenia Orbico** licencji
zgodnie z Regulaminem, a ich zgłoszenie w Konkursie nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw
osobistych i majątkowych osób trzecich lub dóbr osobistych osób trzecich.
Posiadam zgodę modela/modelki widocznego/-ej na zdjęciach zgłoszonych przeze mnie w Konkursie
na zgłoszenie jego/jej wizerunku w Konkursie oraz na jego publikację i rozpowszechnianie przez ORBICO**
w zakresie wskazanym w Regulaminie.
Udzielam ORBICO** nieodwołalnej, wyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób
trzecich do zdjęć zgłoszonych przeze mnie w Konkursie.

Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażenie poniższej zgody jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo wycofania
wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Konkursie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przez
Uczestnika przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ORBICO** moich danych osobowych, w szczególności wskazanych w niniejszym
formularzu zgłoszeniowym i zebranych przez ORBICO** w trakcie Konkursu, w celach niezbędnych do przeprowadzenia
Konkursu zgodnie z jego Regulaminem.

Oświadczenie w sprawie zgody na wykorzystanie wizerunku:

1.

2.

Wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie przez ORBICO** (w tym przechowywanie, rozpowszechnianie
oraz publikowanie), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wizerunku utrwalonego na zdjęciach zgłoszonych
w Konkursie, w zakresie wynikającym z Regulaminu. Powyższa zgoda udzielana jest w szczególności
na wszystkich polach eksploatacji, umożliwiających rozpowszechnianie oraz publikowanie przez ORBICO**
wizerunku, osobno lub łącznie z wizerunkami innych osób, utrwalonymi na zdjęciach, o których mowa powyżej,
w następujący sposób: w Internecie, w tym na stronach internetowych ORBICO** i na jej profilach utworzonych
w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram), a także na stronach internetowych i na profilach
społecznościowych partnerów ORBICO** wspierających organizację Konkursu, w prasie branżowej, w telewizji,
w materiałach marketingowych.
Potwierdzam uzyskanie na rzecz ORBICO** nieodpłatnej zgodę modeli/modelek, wizażystek/wizażystów oraz
asystentek/asystentów, którzy będą towarzyszyć mi w Konkursie, na wykorzystywanie przez ORBICO**
ich wizerunków (w tym przechowywanie, rozpowszechnianie oraz publikowanie), bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, utrwalonych na zdjęciach lub filmach wykonanych przez ORBICO** lub na jej zlecenie w czasie
Konkursu lub w związku z Konkursem, w zakresie wynikającym z Regulaminu.

* Konkurs THE NATIONAL TREND VISION AWARD 2021, którego organizatorem jest Orbico Sp. z o.o..
** Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000046562.

§ 10 INFORMACJA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
Organizator, w celu wykonania obowiązków wynikających z 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; dalej „RODO”), informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator.
2. ORBICO będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) podejmowanie czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu (podstawa prawna
przetwarzania: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na ORBICO w związku
z organizowanym Konkursem, w tym obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, dotyczących
przechowywania określonej dokumentacji (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność
do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów ORBICO, takich jak: wykorzystywanie, w tym
przechowywanie, rozpowszechnianie oraz publikowanie Pani/Pana wizerunku, w ramach udzielonej
przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie wizerunku, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń
lub praw ORBICO, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, zarządzanie relacjami, marketing
produktów i usług własnych (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
3. Spółka może ujawnić Pani/Pana dane osobowe upoważnionym organom władzy publicznej w przypadkach
prawem określonych, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie ORBICO,
m.in. dostawcom usług informatycznych, fotograficznych, multimedialnych, marketingowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ORBICO przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w ust. 3 powyżej celów przetwarzania.
5. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa wobec Spółki: (1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych, (2) prawo do żądania
sprostowania (poprawiania) danych osobowych, (3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
(4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (5) prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, (6) w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa

się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych - prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, (7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych - w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ORBICO Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację
celów, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności uniemożliwi udział w Konkursie.
7. W celu uzyskania szerszych informacji na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych Uczestnik może
kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.

