
 

 

Regulamin konkursu „Najlepszy projekt Grupa Solo 2022” 

zwany dalej „Zasadami Konkursu” 

1. Organizator konkursu i dostawca nagród  

Organizatorem konkursu „Najlepszy projekt Grupa Solo 2022” (zw. dalej „konkursem“) i równocześnie dostawcą 

nagród, jest firma PPHU „SOLO” Marcin Sobota, NIP: 8652075956 , z siedzibą: ul. Broniewskiego 33 / 37-464 

Stalowa Wola (zw. dalej PPHU „SOLO”  lub „Organizator”). 

 2. Termin i miejsce konkursu 

 Konkurs odbywa się na terytorium Polski w okresie od 28.03.2022. do 26.09.2022. 

3. Udział w konkursie 

 (1) Uczestnikiem konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem“) może zostać osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, w 

pełni zdolna do czynności prawnych, ze stałym miejscem zamieszkania lub adresem korespondencyjnym na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

(2) Uczestnikiem może zostać, w przypadku spełnienia kryteriów określonych w ust. 1, tylko partner handlowy 

firmy PPHU”SOLO” w Polsce (właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona do wzięcia udziału w konkursie). 

Przez partnera handlowego firmy PPHU „SOLO” rozumie się podmiot prawny z siedzibą na terytorium Polski, z 

którym firma PPHU „SOLO” pozostaje w kontakcie handlowym jako dostawca towaru. 

(3) Uczestnicy przez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego potwierdzają swoją zgodę na niniejsze 

Zasady Konkursu.  

(4) Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi w trakcie jego trwania zamieścić na stronie internetowej 

http://www.oknasolo.pl/ :  

a) wypełniony formularz rejestracyjny Uczestnika (dostępny do pobrania pod adresem 

Formularz_Rejestracyjny_Uczestnik_SOLO PROJEKT ) 

 b) wypełniony formularz rejestracyjny właściciela zgłaszanego budynku (dostępny do pobrania pod adresem 

Formularz_Rejestracyjny_Wlasciciel_Budynku_SOLO PROJEKT ),  

c) co najmniej 5 fotografii w formie elektronicznej, które będą przedstawiać zrealizowany przez Uczestnika 

projekt/inwestycję, zwany dalej „Projektem”, czyli budynek (mieszkaniowy, użyteczności publicznej, jedno lub 

wielorodzinny), w którym zainstalowano okna i/lub drzwi wykonane przez; Przesłane fotografie nie mogą 

zawierać wizerunków ludzi. Zgłaszanym obiektem może być jedynie budynek, którego realizacja została już 

zakończona.  

(5) Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 Projekty. 

(6) W formularzu, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 2 Zasad Konkursu, właściciel zgłaszanego budynku oświadcza, 

że w przypadku wybrania zgłaszanego budynku jako zwycięskiego w konkursie, firma PPHU „SOLO” Marcin Sobota 

może się z nim bezpośrednio kontaktować w sprawie wykonania bardziej szczegółowych zdjęć budynku 

referencyjnego (sfotografowania obszaru zewnętrznego oraz wnętrz budynku/domu zgłoszonego do konkursu) i 

udzielenia wywiadu mediom.  

(7) Rejestracja przeprowadzona poza okresem trwania konkursu, jak również rejestracja niezawierająca 

wszystkich wymaganych danych oraz załączników, nie zostanie uwzględniona w konkursie.  

http://www.oknasolo.pl/


 

4. Prawa autorskie  

(1) W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje prac fotograficznych będące wynikiem indywidualnej pracy 

twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.  

(2) Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

jednocześnie oświadcza, że:  

a) jest autorem wszelkich prac fotograficznych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

jakie zgłasza w związku z udziałem w Konkursie.  

b) powstałe w związku z niniejszym konkursem prace fotograficzne nie naruszają w żaden sposób przepisów 

obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa 

majątkowe do tych haseł nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. c) wyraża zgodę na publikację 

swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska.  

(3) Na podstawie art.921 § 3 Kodeksu Cywilnego z chwilą wydania Nagrody na PPHU „SOLO” przechodzą bez 

dodatkowego wynagrodzenia wszelkie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych treści – prac  powstałych w 

związku z realizacja zadania konkursowego (dzieła), stanowiącego utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 90, poz 631 z późn. zm.) bez jakichkolwiek 

ograniczeń czasowych, terytorialnych, czy ilościowych na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie,  

b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależenie od formy, standardu, 

systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do 

częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrodrukach i 

mikroprodukcjach, a także do powielania w inny sposób,  

c) wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzenie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała 

lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej 

formie, wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji 

Organizatora; obejmuje to również utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, 

systemu i formatu ; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych 

środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do 

wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i 

odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po 

utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu , publicznie wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. - kanale 

komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. 

 (4) W ramach wydanej nagrody PPHU „SOLO” nabywa wyłączne prawo do wykonania praw zależnych do 

nagrodzonego Projektu i dysponowania nim, w tym Organizator ma prawo do dokonywania zmian i przeróbek, 

skrótów, zmian i wymiany poszczególnych warstw lub elementów i innych zmian, łączenia z innymi utworami, 

wizerunkami, wykonanymi, tekstami, opisami lub materiałami, wykorzystania w całości lub we fragmentach, w 

tym w ramach komplikacji lub połączeń, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, rozłożonych na części, w 

wersjach zmienionych i skróconych, rozłożonych na części, w wersjach ze zmianą sekwencji oraz w wersjach 

zsynchronizowanych ze zmienioną warstwą dźwiękową, ilustracją lub informacyjną oraz do korzystania i 

rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie. Organizator jest uprawiony w szczególności do 

uzupełnienia Projektu o hasła i slogany reklamowe, znaki towarowe, informacje handlowe etc. i do korzystania z 

tak powstałych modyfikacji w pełnym zakresie. Organizator może dokonywać poprawek stylistycznych, 



 

ortograficznych i językowych.  

(5) W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do 

fotografii zgłoszonych przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko 

Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni 

Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w 

tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia 

sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze 

sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 

5. Ocena konkursu  

Na podstawie informacji oraz dostarczonych materiałów określonych w art. 3 ust. 4 niniejszych Zasad Konkursu, 

jury składające się z przedstawicieli firmy PPHU „SOLO” wybierze i nagrodzi nagrodą rzeczową w sumie 3 

Uczestników z najlepszymi zgłoszonymi Projektami przedstawiającymi produkty firmy PPHU „SOLO” oraz ich 

wykorzystanie w budynku (domu) (zw. dalej „Zwycięzcami“) oraz 3 właścicieli zgłoszonych przez Uczestników 

budynków. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie udzielonych pełnych informacji oraz walorów artystycznych 

i estetycznych przesłanych fotografii, jak również subiektywnej oceny budynku przez jury od kątem adekwatności 

budynku jako obiektu referencyjnego dla potrzeb marketingowych. 

 6. Nagroda dla Zwycięzcy  

(1) Każdy ze Zwycięzców wybranych przez jury zgodnie z art. 4 niniejszych Zasad Konkursu, otrzyma za zajęcie 1 

miejsca : Voucher na 4 dniowy pobyt w Apartamencie na Mazurach dla maksymalnie 4 osób (w okresie od 

27.09.2022-24.12.2022r. lub od 01.02-2023.-30.05.2023r.)     

2 miejsca : Voucher o wartości 700 zł na nasze produkty,  

3 miejsca : Voucher o wartości 350 zł na nasze produkty.  

 7. Ogłoszenie zwycięzców i przekazanie nagród  

(1) Zawiadomienie do Zwycięzców konkursu oraz informacje o wygranej firma PPHU „SOLO” wyśle pocztą 

elektroniczną, ewentualnie będzie o niej informować telefonicznie w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu. 

Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej korespondencją elektroniczną wysłaną na adres e-mail, z którego 

zgłosił swój udział stosownie do art. 3 ust. 4 niniejszych Zasad Konkursu.  

(2) Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w ciągu trzech miesięcy od zawiadomienia o wygranej. 

(3) Nagroda dla właścicieli zwycięskich budynków zostanie przekazana podczas realizacji sesji zdjęciowej przez 

przedstawiciela firmy PPHU „SOLO” Marcin Sobota  

(4) Zawiadomienia o wygranej oraz przekazania nagrody dokona firma PPHU „SOLO” 

8. Pozostałe warunki konkursu  

(1) Przez dołączenie do konkursu wszyscy Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać Zasad Konkursu. (2) PPHU 

„SOLO” zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zasad konkursu, łącznie z prawem do tego, by konkurs w dowolnym 

momencie anulować bez rekompensaty.  

(3) Wygrane w konkursie nie podlegają egzekucji sądowej.  

(4) W kwestiach spornych konkursu PPHU „SOLO” zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji. 

(5) Nagroda za 1 miejsce nie może zostać wypłacona w formie pieniężnej, jak również nie podlega cesji.  

(6) Organizator zastrzega sobie prawo do tego, by nie przyznawać lub nie przekazywać nagrody zwycięzcy w 

przypadku, gdy działania Uczestnika – Zwycięzcy były sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami fair-play. Jeśli 

okaże się, że dana osoba, nawet pomimo powyższego zastrzeżenia  



 

została zwycięzcą, na przykład wskutek podania nieprawidłowych informacji, to nie ma ona prawa do wygranej.  

(9) Wiążące Zasady Konkursu opublikowane są na stronie internetowej Organizatora: http://www.oknasolo.pl/ 

9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

(1) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników są przepisy 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) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”.  

(2) PPHU „SOLO” będzie jako administrator przetwarzać dane osobowe Uczestników przekazane przez Uczestnika 

w ramach konkursu (imię, nazwisko, pracodawca, e-mail, numer telefonu, adres) oraz informacje o ewentualnej 

wygranej (łącznie z fotografiami z ich przekazania itp.). Dane te zostaną przetworzone w celu organizacji 

konkursu, ochrony praw PPHU „SOLO”  jako organizatora konkursu, zapewnienia bezpieczeństwa stron 

internetowych PPHU „SOLO” oraz bezpieczeństwa sieciowego, dla potrzeb prowadzenia księgowości PPHU 

„SOLO” i do celów marketingowych. Dane zwycięzców będą przetwarzane także w ramach własnej 

sprawozdawczości.  

(3) Celem przetwarzania danych osobowych będzie realizacja obowiązków ustawowych (prowadzenie księgowości 

oraz spraw podatkowych), ponadto konieczność zapewnienia organizacji konkursu (realizacji umowy) i 

uzasadnionych interesów PPHU „SOLO” (zwłaszcza interes należytego przebiegu konkursu i wykorzystania danych 

dla potrzeb marketingu PPHU „SOLO” i do opublikowania danych zwycięzców).  

(4) Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, o którym 

mowa w pkt. 9.3  

(5) Do danych osobowych dostęp mogą uzyskać w określonym zakresie (i) osoby, które świadczą na rzecz 

organizatora działalność wspomagającą, np. administratorzy jego systemów IT, (ii) doradcy prawni, ekonomiczni i 

podatkowi.  

(6) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i przez 5 lat po zakończeniu konkursu. 

Poszczególne warunki i gwarancja dotyczące ochrony podano w dokumentach odnoszących się do ochrony 

prywatności w ramach tych poszczególnych usług.  

(7) Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z 

przekazywaniem danych osobowych administratorom podanych portali społecznościowych Facebook, Instagram 

oraz YouTube.  

(8) Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zarówno zautomatyzowany, jak i ręczny. W związku z 

przetwarzaniem danych osobowych dla określonych w niniejszych Zasadach Konkursu celów, podmiot danych nie 

jest przedmiotem żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które mogłoby mieć dla 

niego jakiekolwiek skutki prawne ani takim, które miałoby na niego w inny sposób istotne znaczenie. Przekazanie 

danych osobowych zgodnie z niniejszymi Zasadami Konkursu jest dobrowolne, tym niemniej, jeśli Uczestnik nie 

przekaże danych koniecznych do udziału w konkursie, udział w konkursie nie zostanie mu umożliwiony lub taki  

Uczestnik zostanie wykluczony z konkursu. 

(9) Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 4. 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych oraz innymi przepisami prawa.  

(10) Uczestnik ma prawo do informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych i prawo dostępu do nich. 

Uczestnik ma prawo zażądać od PPHU „SOLO” informacji o 

 a) celu przetwarzania danych osobowych;  

http://www.oknasolo.pl/


 

b) kategoriach przetwarzanych danych osobowych;  

c) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione; d) o 

planowanym czasie, przez który dane osobowe będą zapisane lub, jeśli nie można go określić,  

e) o kryteriach użytych do określenia tego czasu; 

 f) o tym, czy dochodzi do zautomatyzowanego decydowania, łącznie z profilowaniem, o zastosowanych 

procedurach, jak również o znaczeniu i zakładanych konsekwencjach takiego przetwarzania.  

(11) Każdy Uczestnik ma prawo żądać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych.  

(12) PPHU „SOLO” przekaże na wniosek podmiotu danych kopię przetwarzanych danych osobowych. Za drugą i 

kolejną kopię Administrator ma prawo naliczyć odpowiednią opłatę w oparciu o koszty administracyjne.  

(13) Uczestnik, który ma uzasadnione podejrzenie, że PPHU „SOLO” przetwarza jego dane osobowe sprzecznie z 

przepisami prawa, ma prawo zażądać stosownych wyjaśnień. Ponadto może wezwać PPHU „SOLO” do usunięcia 

niezgodnego z prawem stanu, tzn. do zablokowania, korekty, uzupełnienia lub skasowania danych osobowych 

Uczestnika. Jeśli Uczestnik przypuszcza, że dochodzi do nieuzasadnionego przetwarzania jego danych osobowych 

(zwłaszcza jeśli PPHU „SOLO” na jego wniosek o informacje czy naprawę istniejącego stanu nie reaguje lub jeśli 

Uczestnik nie zgadza się ze stanowiskiem PPHU „SOLO”), ze skargą może się on zwrócić do organu nadzorczego, tj. 

Urzędu ds. ochrony danych osobowych. 

 


