
Regulamin
Konkurs – Zrób sobie zdjęcie z MAŁPĄ MORDERCY

Organizatorem konkursu
Zrób sobie zdjęcie z MAŁPĄ MORDERCY
(zwanego dalej Konkursem)
jest:
Wydawnictwo  Zakamarki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Romana Maya 1, 
www.zakamarki.pl
(zwane dalej Organizatorem)

1. Przedmiot Konkursu i warunki uczestnictwa:

a) Konkurs jest związany z akcją promocyjną książki Jakoba Wegeliusa Małpa mordercy w 
tłumaczeniu Agnieszki Stróżyk. Premiera książki – lipiec 2021.

b) Przedmiotem Konkursu jest zrobienie sobie zdjęcia (zwanego dalej Pracą Konkursową) przy 
jednym z plakatów (typu citylight lub digital citylight) promujących wyżej wymieniony tytuł. 
Citylighty umieszczone są na przystankach tramwajowych i autobusowych w 4 miastach: Poznaniu,
Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

c) Nagrodzone zostaną 4 osoby, po jednej na każde miasto, które jako pierwsze prześlą do 
Organizatora zdjęcie zrobione w danym mieście (Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław). 

d) Dostarczenie Pracy Konkursowej:
Zdjęcie wraz z informacją, gdzie zostało wykonane (miasto, ulica), imieniem i nazwiskiem oraz 
numerem telefonu należy wysłać na adres: promocja@zakamarki.pl     do 30 czerwca 2021 do godz. 
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e) Wyniki zostaną ogłoszone w lipcu 2021 na www.zakamarki.pl oraz na profilu FB Wydawnictwa. 
Jeśli otrzymamy cztery Prace Konkursowe wcześniej, wyniki będą opublikowane w czerwcu.

f) Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową. 

g) Nagrody w konkursie funduje Organizator. Będą to 4 egzemplarze książki Małpa mordercy 
Jakoba Wegeliusa, po jednym dla każdego zwycięzcy.

h) Wysyłka nagród odbędzie się po premierze książki w lipcu 2021.

i) Nagrody przyznane w konkursie nie są wymienne na gotówkę.

2. Inne postanowienia:
a) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, firmy reklamy zewnętrznej AMS 
oraz ich rodziny.
b) Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne i uczestnikom nie przysługuje odwołanie.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu i Regulaminie Konkursu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach będą informować na 
swoich stronach: www.zakamarki.pl.
d) Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: promocja@zakamarki.pl.
e) Zgłaszając się do Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z 
niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie Pracy 
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Konkursowej, w tym swojego wizerunku, a także swojego imienia, nazwiska i miejscowości 
zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej Organizatora i w 
publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na 
potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu oraz promocji Konkursu.
f) Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 
nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej Pracy Konkursowej.
g) Uczestnik upoważnia Organizatora (udziela licencji) do nieodpłatnego korzystania z Pracy 
Konkursowej (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w 
szczególności w wydawnictwach i pozostałych mediach współorganizatorów, w następującym 
zakresie: rozpowszechnianie, udostępnianie w internecie – publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 
na stronach www.zakamarki.pl oraz portalach społecznościowych Wydawnictwa Zakamarki.
h) Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z Pracy Konkursowej 
zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za udostępnianie jej na 
stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz w innych przypadkach publicznego jej 
udostępniania.
i) Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników praw 
autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora od 
wszelkich roszczeń z tytułu powyższych.

3. Dane osobowe:
a) Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

 spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
 zapoznał się z niniejszym Regulaminem,
 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu do 

korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu przez Organizatora.  
b) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
c) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu,
przekazania nagród i przeprowadzenia ewentualnego postępowania dotyczącego zgłoszonego 
zastrzeżenia.
d) Uczestnik Konkursu ma:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 prawo do usunięcia danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania danych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

e) Podanie przez Uczestnika Konkursu jego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o (dalej: 
Administrator).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: 
daneosobowe@zakamarki.pl.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji usługi polegającej na przetwarzaniu danych niezbędnych do udziału w Zrób sobie 
zdjęcie z MAŁPĄ MORDERCY.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji 
jednego celu, jakim jest możliwość realizacji Zrób sobie zdjęcie z MAŁPĄ MORDERCY.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika.
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6. Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do 
przenoszenia danych;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.
9. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników 
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o 
odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
10. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 9 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną 
ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez cały czas świadczenia Zrób sobie zdjęcie z MAŁPĄ 
MORDERCY oraz podlegają usunięciu z bazy danych Administratora oraz podmiotu pośredniczącego, o 
którym mowa w pkt. 9 powyżej, po okresie jednego roku od zakończenia Zrób sobie zdjęcie z MAŁPĄ 
MORDERCY.
14. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i 
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa.


