Regulamin strony www poznajmysie.malopolska.pl
1. Organizatorem kampanii promocyjnej region Małopolska, w ramach której dostępna jest
strona internetowa kampanii „Małopolska – Poznajmy się”, dostępna pod adresem www:
poznajmysie.malopolska.pl (dalej: „strona www”) jest White Octopus Sp. Z o.o. z siedzibą
w Warszawie, 02-013 ul. Williama Herrleina Lindleya 16, wpisaną do Rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000470464, o kapitale zakładowym 50 000,00zł, posiadającą NIP 5252559844,
REGON 146794627, (dalej: „Organizator”), działający na zlecenie Małopolskiej
Organizacji Turystycznej z siedzibą w Krakowie, 31-150 Rynek Kleparski 4/13, wpisaną
do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:
0000053654, NIP: 676-220-21-13, REGON: 356372852.
2. Osoby chętne do skorzystania z funkcjonalności na stronie www, w szczególności osoby
pełnoletnie, rodzice lub osoby dorosłe będące opiekunami małoletnich, zobowiązane są do
zapoznania się z niniejszym regulaminem. Skorzystanie z funkcjonalności na stronie www
jest dobrowolne i oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
3. Strona www posiada funkcjonalności:
a. Formularz zgłoszenia Swojego ulubionego Miejsca Turystycznego w Małopolsce
b. Galerię Miejsc Turystycznych z Małopolski.
c. Mapę atrakcji w Małopolsce
4. Osoba korzystająca ze strony www może wybrać jedną z trzech funkcjonalności.
5. Osoba korzystająca z Galerii może obejrzeć wszystkie prace nadesłane przez
Użytkowników strony www.
6. Osoba korzystająca z Mapy atrakcji może obejrzeć wszystkie Miejsca Turystyczne
zaznaczone na Mapie Google przez Użytkowników strony www.
7. Osoba korzystająca z formularza na stronie www może dodać Swoje polecane Miejsce
Turystyczne w Małopolsce. Aby dodać miejsce trzeba poprawnie wypełnić pola
formularza, zaznaczyć Miejsce „pinezka” na Mapie Google oraz wgrać zdjęcie o
rozdzielczości minimum 1920px x 1080px w formacie JPG, JPEG, PNG i wadze zdjęcia
nie przekraczającej 5 MB.
8. W przypadku gdy zgłoszone w formularzu Zdjęcie przedstawiają wizerunek osób trzecich,
Osoba korzystająca jest zobowiązana uzyskać wcześniejszą zgodę tych osób na bycie
sfotografowanym i publikację fotografii i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku
ewentualnych roszczeń tych osób.
9. Przesyłając Organizatorowi Zdjęcie w sposób określony w ust. 7 powyżej Osoba:
a. oświadcza, iż jest twórcą Zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, iż przysługują mu do tego Zdjęcia
wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne, lub pomimo, iż nie jest twórcą Zdjęcia
– jest uprawniony do udzielenia licencji i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie,
b. udziela rozłącznie Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji
tylko i wyłącznie w ramach kampanii „Małopolska. Poznajmy się.”, z prawem
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udzielenia sublicencji, na korzystanie z przesłanego Zdjęcia na następujących polach
eksploatacji:
i.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności w celu wykorzystania
w materiałach promocyjnych,
ii.
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
iii.
w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej –
publiczne udostępnianie Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za
pośrednictwem sieci Internet. Wraz z udzieleniem licencji, Osoba wyraża zgodę
na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do Zdjęć.
c. oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne zgody osób, których wizerunek wykorzystał
przy tworzeniu Zdjęcia, w tym zgodę na publikację ich wizerunku, w szczególności na
wykorzystanie w zakresie, o którym mowa w pkt b) powyżej;
d. zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń Organizatora, z
tytułu wad prawnych przesyłanych Zdjęć. W szczególności dotyczy to roszczeń osób
trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, praw autorskich osobistych,
majątkowych, pokrewnych. W przypadku zaspokojenia takich roszczeń przez
Organizatora, lub zasądzenia ich od Organizatora, Osoba zobowiązuje się do zwrotu
regresowo Organizatorowi, kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich
związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego
(procesowego). Osoba zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój wyłączny koszt,
na wezwanie Organizatora, lub kompetentnego organu, do postępowania sądowego,
arbitrażowego lub innego toczącego się z ich udziałem a wynikłego z okoliczności
związanych z przesłaniem Zdjęcia i wykorzystaniem go zgodnie z Regulaminem.
10. Niedopuszczalne jest zgłaszanie Zdjęć, które:
a. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne,
b. zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności
obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub
religijną,
c. zawierają przekazy reklamowe,
d. są spamem lub niezamówioną informacją handlową,
e. zawierają uszkodzone pliki lub wirusy,
f. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron
zawierających treści, o których mowa powyżej.
Zgłoszenia zawierające Zdjęcia wypełniające przesłanki wymienione w podpunktach a.- f.
nie będą uwzględnione i Organizator ma prawo usuwania takich Zdjęć.
11. Każdy korzystający z formularza i wypełniający go poprawnie wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku oraz na zapisanie Zgłoszenia Miejsca Turystycznego na
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serwerach Organizatora przez 365 dni; zgoda na wykorzystanie wizerunku zostaje złożona
zgodnie z ustępem 12 poniżej. W celu dodania Swojego Miejsca Turystycznego należy
zaznaczyć na formularzu pola „wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystanie wizerunku”,
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych” oraz „zapoznałem się z
klauzulą informacyjną”, następnie kliknąć w buton „wyślij”. Zgłoszenie zostanie
opublikowane na stronie www do 24 godzin od wysłania zgłoszenia po zatwierdzeniu przez
powołany przez Organizatora Zespół Moderatorów. Zespół Moderatorów ma za zadanie
podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane ze
zgłoszeniem. Po Akceptacji zgłoszenia Osoba otrzymuje e-mail z informacją że jej Miejsce
Turystyczne zostało dodane do Galerii oraz na Mapę. Strona poznajmysie.malopolska.pl,
będzie dostępna przez 365 dni, po tym czasie wszystkie zdjęcia zostaną trwale usunięte bez
możliwości ich przywrócenia.
12. Jako osoba korzystająca z formularza na stronie www wyrażam nieodpłatnie zgodę na
utrwalenie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie techniką cyfrową bez ograniczeń
terytorialnych mojego Wizerunku oraz Zdjęcia zgłoszonego w formularzu na Moje
Turystyczne Miejsce w Małopolsce; za pośrednictwem dowolnego medium w celu
dokumentacyjnym, reklamowym, promocyjnym, informacyjnym oraz umieszczenia go na
stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://poznajmysie.malopolska.pl
Wizerunek oraz Zdjęcie osoby korzystającej z formularza na stronie www może być
przetwarzany elektronicznie, kadrowany, bądź może stanowić element większej całości w
szczególności może być zestawiony z wizerunkami oraz zdjęciami innych osób, może być
opatrzony tekstem oraz komentarzem słownym lub muzycznym. Zgoda na utrwalenie i
zwielokrotnianie i rozpowszechnianie wizerunku upoważnia Organizatora do przenoszenia
praw do wykorzystania wizerunku na inne podmioty, bez dodatkowej zgody. Zrzekam się
wszelkich roszczeń majątkowych z tytułu utrwalenia, zwielokrotniania i rozpowszechniania
mojego wizerunku oraz zdjęcia w celach określonych powyżej. Osoba korzystająca z
formularza na stronie www oświadcza, że zapoznała się z klauzulą informacyjną zawartą
poniżej.
13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz.
UE L119/1) Organizator wskazuje, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest White
Octopus Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-013 ul. Williama Herrleina Lindleya
16.
b. Pana/Pani dane osobowe tj. wizerunek będą przetwarzane przez Administratora w
celach określonych w powyższym oświadczeniu na podstawie zgody w oparciu o art.
6 ust. 1 lit. a) RODO.
c. Podanie danych osobowych, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani
warunkiem zawarcia umowy. Bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie
celów określonych w powyższym oświadczeniu.
d. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Jednak w
przyszłości może się okazać, że Administrator zadecyduje o przekazaniu danych do
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e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wyłącznie w zakresie na jaki
będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej
stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych
UE. W każdym wypadku Administrator zapewni możliwość uzyskania dalszych
informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku będą usunięte po 365 dniach.
Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na
rzecz Administratora usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie,
wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe, a także związane z organizacją
imprez masowych.
Podane przez Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące
indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Wszystkie powyższe żądania będzie mógł Pan/Pani zgłaszać na adres siedziby White
Octopus Sp. Z o.o. w Warszawie, 02-013 ul. Williama Herrleina Lindleya 16, z
dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej iod@whiteoctopus.pl.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeciążenie serwerów lub przerwy w
dostawie Internetu lub utratę zdjęć przesyłanych za pomocą Internetu.
15. Organizator lub osoby działające na jego zlecenie mogą czasowo ograniczyć dostępność
strony www ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa, jak również bez
podania przyczyn.
16. Regulamin obowiązuje w okresie 31 sierpień 2020 do 31 grudzień 2020 r. i dostępny jest
pod adresem https://poznajmysie.malopolska.pl/regulamin.pdf
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
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