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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE. CEL KONKURSU

1. Organizatorem branżowego konkursu fotograficznego zwanego dalej „Konkursem” 
jest nbi med!a, wydawca czasopisma branżowego „Nowoczesne Budownictwo Inżynie-
ryjne”.
2. Celem konkursu jest:
• propagowanie technologii bezwykopowych w Polsce,
• zaprezentowanie jak najszerszemu gronu szeroko pojętej branży budownictwa inży-

nieryjnego, możliwości jakie dają technologie bezwykopowe,
• zachęcenie do stosowania technologii bezwykopowych wśród firm, które do tej 

pory z nich nie korzystały.
3. Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach: bezwykopowa budowa, bezwykopowa 
odnowa (naprawa, renowacja, rekonstrukcja, wymiana) oraz bezwykopowa inspekcja TV 
(zdjęcia wykonane kamerą do inspekcji TV podczas inspekcji obiektu).
4. Karta zgłoszenia, komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na 
stronie www.nbi.com.pl oraz www.nodigpoland.pl.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie może wziąć udział firma lub instytucja zwana dalej „Uczestnikiem”, 
która dostarczy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej swoje 
fotografie konkursowe (decyduje data wpływu do redakcji) oraz wypełniony formularz 
zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
2. Adres e-mail do zgłoszeń drogą elektroniczną: konkurs@nbi.com.pl.
Adres do zgłoszeń na płytach CD: nbi med!a, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków.
Zgłoszenia muszą wpłynąć do Organizatora w terminie do 26 marca 2020 roku oraz 
muszą być z opatrzone dopiskiem „BKF - Technologie bezwykopowe”.
3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wy-
rażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
4. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
• posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej,
• zgłoszone do Konkursu fotografie konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, 

w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych 
podmiotów;

• udziela organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzysta-
nie z fotografii konkursowych w celu jej publikacji bez ograniczeń czasowych i te-
rytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora/nazwy firmy przy publikacji 
fotografii.

5. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynika-
jących z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestni-
ka, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia 
wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
6. W Konkursie mogą wziąć udział firmy oraz instytucje (inwestorzy, eksploatatorzy, 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, gazowe, firmy wykonawcze, producenci 
i dostawcy materiałów oraz maszyn i sprzętu, uczelnie i instytuty badawcze).

§3
FOTOGRAFIE KONKURSOWE

1. Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące warunki:
• dotyczyć tematu Konkursu i przedstawiać inwestycje z punktu widzenia inwestora, 

eksploatatora, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, gazowego, firmy 
wykonawczej, producenta i dostawcy materiałów oraz maszyn i sprzętu, uczelni lub 
instytutu badawczego,

• zdjęcia przedstawiające bezwykopową inspekcję TV muszą być wykonane za pomo-
cą kamery do inspekcji TV podczas inspekcji obiektu,

• zostać nadesłane jako pliki cyfrowe w formacie JPG, 300 dpi, tryb CMYK.
Dodatkowo istnieje możliwość przesłania, na własną odpowiedzialność, zdjęcia/zdjęć 
wykonanych dowolnym telefonem komórkowym. Warunkiem jest spełnienie przez po-
wyższe prace wymogów technicznych określonych w Regulaminie.

Nie ma ograniczeń czasowych ani terytorialnych do wykonanych zdjęć tj. zdjęcia mogą 
być wykonane w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. 
2. Jeden Uczestnik może nadesłać łącznie do 5 zdjęć. Do Uczestnika należy decyzja 
o wyborze kategorii (bezwykopowa budowa, bezwykopowa odnowa, bezwykopowa 
inspekcja TV). W przypadku nadesłania większej liczby zdjęć przez jednego Uczestnika, 
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru 5 zdjęć metodą losową, bez uwzględnie-
nia w Konkursie pozostałych prac tego Uczestnika.
3. Każde zdjęcie musi zostać opisane:
• tytuł zdjęcia,
• autor z imienia i nazwiska,
• nazwa firmy,
• krótki opis/prezentacja zdjęcia (co przedstawia, kiedy i gdzie zostało wykonane) 

wraz z podaniem kategorii (bezwykopowa budowa, odnowa czy inspekcja),
• dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
W tym celu, do każdego zdjęcia, należy dołączyć załącznik nr 2 do niniejszego Regu-
laminu)
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie fotografii 
konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych wzglę-
dów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.
5. Dostarczonych na Konkurs fotografii oraz płyt CD Organizator nie zwraca.
6. O wykluczeniu fotografii konkursowych decyduje Organizator. Decyzja organizatora 
jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

§4
HARMONOGRAM KONKURSU

1. Termin zgłaszania fotografii konkursowych upływa 26 marca 2020 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 23 kwietnia 2020 r. 
podczas konferencji No-Dig Poland 2020 w Krakowie.

§5
JURY

1. Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych Organizator powołuje Jury.
2. W skład Jury wchodzić będą członkowie redakcji czasopisma „Nowoczesne Budow-
nictwo Inżynieryjne”, przedstawiciele Katedry Sieci i Instalacji Sanitarnych na Wydziale 
Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej oraz Polskiej 
Fundacji Technik Bezwykopowych. Zadaniem Jury jest:
• rzetelna, sumienna i obiektywna ocena fotografii konkursowych,
• wybór laureatów Konkursu.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§6
NAGRODY

1. Zwycięskie oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w czasopiśmie „No-
woczesne Budownictwo Inżynieryjne” oraz podczas konferencji No-Dig Poland 2020 
w Krakowie.
2. Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymają bezpłatną roczną prenumeratę czasopisma 
„Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, dyplomy oraz drobne upominki.
3. Organizator Konkursu kontaktować będzie się z laureatami Konkursu telefonicznie, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poczty trzadycyjnej.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji No-Dig Poland 2020, a na-
stępnie opublikowane na łamach czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, 
stronie internetowej www.nbi.com.pl oraz www.nodigpoland.pl.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, 
w szczególności związane ze zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na wy-
pełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika podczas finału 
konkursu, który odbędzie się 23 kwietnia 2020 r. podczas konferencji No-Dig Poland 
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2020. Każdy uczestnik zgłasza udział w konferencji samodzielnie i na własny koszt.
3. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnic-
twem w Konkursie.
4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Kon-
kurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć 
w publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych.
6. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania 
jego zgłoszonych prac w działaniach promocyjnych Branżowego Konkursu Fotograficz-
nego, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
7. Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych 
prac na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania prac. 
Dotyczy to szczególnie:
• wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie, 

m.in. choć nie wyłącznie w postaci czasopisma i CD-ROM-u,
• wprowadzania prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz 

publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła 
w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet),

• używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyj-
nych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (internetowych).

Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić 
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizato-
ra nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw 
osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

§8
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Organizator - nbi me-
d!a mający swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, mający NIP: 679-219-
75-98 oraz REGON: 120018168.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozpo-
rządzeniu 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 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod 
numerem telefonu 12 292 70 70 lub pisząc na: redakcja@nbi.com.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów realizacji Konkursu.
5. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie 
następuje:

1. W celu prawidłowej realizacji Konkursu,
2. Na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Organizatora, jak i podmiotów 
trzecich, co obejmuje również udostępnianie danych w/w podmiotom trzecim bądź 
podmiotom przez nie wskazanym;
3. W celu realizacji obowiązków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących 
przepisach prawa.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa 
w ustępie:

1. 5 punkt 1 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do 
wypełnienia postanowień umowy;
2. 5 punkt 2 umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypad-
ku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizo-
wanych przez Organizatora albo występuje świadoma zgoda użytkownika systemu;
3. 5 punkt 3 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych 
w celu działania zgodnego z prawem.

7. Dane osobowe zgromadzone przez Organizatora mogą być także udostępnione:
1. Odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa;
2. Innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
3. Podwykonawcom (m.in. Jury Konkursu, zarządcy strony internetowej Konkursu).

8. Organizator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika, w szczególności 
uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem 
przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
9. Uczestnik w miejscach przeznaczonych do podawania danych wyraża świadomą i do-
browolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, wskaza-
nych powyżej, na potrzeby działań Organizatora określonych powyżej.
10. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika niezbędne do 
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

1. imion i nazwisk,
2. adresów firmowych,
3. adresów korespondencyjnych,
4. miejsc zatrudnienia,
5. branż,
6. stanowisk,
7. tytułów naukowych,
8. adresów e-mail,
9. telefonów,
10. adresów IP.

11. W celu realizacji Konkursu lub dokonania innej czynności prawnej z Uczestnikiem, 
Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świad-
czonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
12. Organizator wyróżnia i oznacza spośród danych, o których mowa powyżej, jako 
dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
13. Organizator jest uprawniony do przesyłania na adresy poczty elektronicznej podane 
w formularzu zgłoszeniowym informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
14. Organizator jest uprawniony do wykorzystywania telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpo-
średniego.
15. Organizator może odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nie-
udostępnienia danych, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na 
sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie 
usługi drogą elektroniczną lub właściwość usługi.
16. Organizator może przetwarzać, za zgodą Uczestnika i dla celów określonych 
w punkcie 5, inne dane dotyczące Uczestnika, które nie są niezbędne do świadczenia 
usługi drogą elektroniczną.
17. Organizator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzy-
stania przez Uczestnika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1. Oznaczenia identyfikujące Uczestnika nadawane na podstawie danych, o których 
mowa w punkcie 10,
2. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system telein-
formatyczny, z którego korzystał Uczestnik,
3. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania 
z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
4. Informacje o skorzystaniu przez Uczestnika z usług świadczonych drogą elektro-
niczną.

18. Uczestnikowi przysługuje prawo:
1. Uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,
2. Żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub 
ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub 
zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
3. Sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach prze-
widzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one 
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
4. Wniesienia skargi na przetwarzanie przez Organizatora danych do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych,
5. Do przenoszenia swoich danych.

19. W celu realizacji 17 punktu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta 
Usługodawcy – Kontakt w punkcie 3.
20. Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (cel marketingo-
wy) lub w razie umowy do czasu jej zakończenia, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać 
Organizatorowi ich dalszego przetwarzania.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu. 
Wszelkie zmiany dokonane przez organizatora będą publikowane na stronie www.nbi.
com.pl oraz www.nodigpoland.pl.
2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez 
podania przyczyn.
3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
4. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują po-
wszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., 
Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
7. Wszelkich informacji dotyczących konkursu można uzyskać telefonicznie pod nume-
rem telefonu 12 292 70 70 lub e-mailowo konkurs@nbi.com.pl


