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REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ
„MORSKIE WSPOMNIENIA O GDYNI”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji, zwanym dalej ‘Akcją’.
2. Organizatorem Akcji jest spółka ATC Cargo SA z siedzibą w Gdyni (81-339), przy
ul. Polskiej 13A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000303741, posiadającą NIP: 9581531010, REGON: 220262540, zwana
dalej ‘Organizatorem’.
3. Akcja odbywa się w terminie od 28.07.2020 r. do 30.08.2020 r.
§ 2.
CEL AKCJI
1. Akcja ma na celu zebranie archiwalnych fotografii, ukazujących miasto Gdynia w kontekście
jego powiązania z morzem i stworzenie specjalnej edycji kalendarza w stylu retrospektywy.
2. Akcja ma temat: „Morskie wspomnienia o Gdyni”.
3. Nadesłane fotografie Uczestników Akcji zostaną wydane w specjalnej edycji kalendarza
ściennego pod Patronatem Honorowym Muzeum Miasta Gdyni. Zostaną również
opublikowane na stronach i profilach społecznościowych Organizatora oraz Patronów
Medialnych: Radia Gdańsk i Gospodarki Morskiej. Organizator planuje przekazać
kalendarze na aukcję charytatywną na rzecz trójmiejskich hospicjów i organizacji
wspierających leczenie dzieci, która będzie organizowana przez Radio Gdańsk.
§ 3.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W ramach Akcji mogą być przekazane wyłącznie fotografie, co do których Uczestnik
posiada autorskie prawa majątkowe w zakresie potrzebnym do udzielenia Organizatorowi
licencji, zgodnej z § 9 Regulaminu Akcji.
2. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z deklaracją zapoznania się z Regulaminem Akcji
i jego akceptacją oraz potwierdzeniem udziału w Akcji na warunkach określonych
w Regulaminie oraz posiadania przez Uczestnika autorskich praw majątkowych w zakresie,
o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu (dalej jako „Przystąpienie do Akcji”).
3. Warunkiem Przystąpienia do Akcji jest dostarczenie fotografii w określonym terminie na
adres siedziby Organizatora: ATC Cargo SA, 81-339 Gdynia, ul. Polska 13A z dopiskiem
„Morskie wspomnienia o Gdyni” lub w formie skanów na adres e-mail Organizatora:
sekretariat@atc-cargo.pl wraz z podaniem niezbędnych informacji dotyczących
Uczestnika:
• imię i nazwisko,
• dane korespondencyjne,
• adres poczty elektronicznej.
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§ 4.
ZASADY AKCJI
1. Po zakończeniu Akcji zostanie stworzony kalendarz z wybranymi zdjęciami spośród
nadesłanych fotografii przez Uczestników. Każdy Uczestnik Akcji otrzyma drobne upominki
od Organizatora.
2. Uczestnicy, których przesłane fotografie znajdą się w specjalnej edycji kalendarza,
otrzymają wydane egzemplarze kalendarza ściennego.
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§ 5.
PRAWA AUTORSKIE
Z chwilą Przystąpienia do Akcji Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do korzystania
z utworów w postaci przesłanych fotografii, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do
wykonywania praw zależnych, bez dalszych zgód Uczestnika, a także prawem
dokonywania zmian oraz powierzania utrwalania lub zwielokrotniania fotografii osobom
trzecim, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Uczestnika, w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
a. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu
lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich
kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b. wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo
egzemplarzy;
c. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne
udostępnianie w ten sposób, aby Organizator lub osoby albo podmioty przez niego
upoważnione mogły mieć do nich dostęp w określonym przez Organizatora miejscu
i czasie, w szczególności poprzez elektroniczne udostępnianie;
d. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji, prawo do
rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami oraz prawo
udostępniania ich do dalszego korzystania, w tym udzielania sublicencji na rzecz
osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie.
Dla uniknięcia wątpliwości uznaje się, że prawo Organizatora, o którym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu obejmuje w szczególności wykorzystanie we wszelkich materiałach
poligraficznych, audiowizualnych, komunikacji mobilnej oraz Internetu.
Z chwilą Przystąpienia do Akcji Uczestnik przenosi na Organizatora własność nośników, na
którym przesłane fotografie zostały utrwalone i złożone u Organizatora w ramach Akcji.
Upominek, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu obejmuje całość wynagrodzenia
należnego Uczestnikowi z tytułu udzielenia Organizatorowi licencji, o której mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu oraz przeniesienia własności nośników, o których mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu.
Licencja ma charakter niewyłączny i zostaje udzielona na czas oznaczony 20 lat.
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6. Organizator jest uprawniony do udzielania dalszej licencji o charakterze niewyłącznym
osobom trzecim, bez prawa ich dalszego sublicencjonowania przez te osoby.
§ 6.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ATC Cargo SA z siedzibą w Gdyni
przy ul. Polskiej 13A (ADO).
2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach
związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail:
odo@atc-cargo.pl.
3. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru PESEL, danych teleadresowych,
adresu e-mail będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia Akcji, tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polega na konieczności
przeprowadzenia Akcji oraz realizacji celów, o których mowa w § 2 Regulaminu, a także
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów
podatkowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w Akcji.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do
przenoszenia danych.
6. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów,
wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy
przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, jak również podmioty
realizujące na naszą rzecz usługi public relations, informatyczne, kadrowe i księgowe,
a także patroni medialni.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji i jej ostatecznego
zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy albo złożenia przez Panią/Pana
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami
RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.atc-cargo.pl.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie nienaruszających
podstawowych zasad Akcji. Z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej stają się
one obowiązujące.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
4. Spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem w Akcji, a których polubowne
rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
5. Wszelkie opisy Akcji wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych mają
wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy
Regulamin w całej swojej treści.
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