
Regulamin Konkursu na najciekawsze odpowiedzi w ramach Ankiety online badającej uczestnictwo 
w wydarzeniach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. 

 
Konkurs organizowany jest przez Gdański Teatr Szekspirowski, zwany dalej Organizatorem. 
  

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej odpowiedzi na pytanie zadane w ankiecie online, 
badającej uczestnictwo w wydarzeniach Organizatora.  

2. Odpowiedź musi być udzielona w ankiecie udostępnionej widzom online, dostępnej poprzez link na 
stronie www.teatrszekspirowski.pl w terminie 21 stycznia – 15 kwietnia 2022 roku.  

3. Udział w Konkursie mogą brać wszyscy widzowie wydarzeń Organizatora, udzielający odpowiedzi  
w Ankiecie, zwani dalej „Uczestnikami”.  

4. Uczestnicy konkursu mogą wyrazić chęć otrzymywania Newslettera Organizatora, ale nie jest to 
konieczne do uczestnictwa w konkursie.  

5. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby bezpośrednio zaangażowane w jego realizację.  
6. Odpowiedzi w ramach Konkursu będą oceniane przez Jury, wyłonione przez Dyrektorkę Organizatora. 
 

§2 
Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 15 kwietnia 2022 roku włącznie.  
2. Zgłoszenia do konkursu można składać poprzez wypełnienie Pytania Konkursowego w ankiecie online, 

dostępnej na stronie internetowej Organizatora oraz podanie adresu e-mail Uczestnika.  
3. Składając zgłoszenie Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zgłoszony tekst Odpowiedzi jest autorski  

i nie narusza praw autorskich, praw pokrewnych, zależnych oraz jakichkolwiek innych praw osób 
trzecich.  

4. Zgłoszenie przez Uczestnika Odpowiedzi i podanie kontaktu będzie równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora danych 
osobowych Uczestnika zgodnie z RODO w celu rozstrzygnięcia niniejszego Konkursu, w tym 
publikacji wyniku.  

5. Zgłoszenie przez Uczestnika Odpowiedzi i podanie kontaktu będzie ponadto równoznaczne  
z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi, na polach eksploatacji 
i na warunkach wskazanych poniżej, pod warunkiem, że decyzją Jury Uczestnik zostanie wybrany 
jednym ze zwycięzców Konkursu. 

6. Organizator będzie upoważniony do wykonywania majątkowych praw autorskich do Odpowiedzi – pod 
warunkiem wybrania Uczestnika jednym ze zwycięzców Konkursu, na następujących polach 
eksploatacji:  
a) powielanie i kopiowanie dowolną techniką, w dowolnej liczbie egzemplarzy, 
b) publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, za 

pomocą wizji lub fonii, dowolną techniką i w dowolnym medium, 
c) publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych 
d) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci Internet, 
e) wykorzystanie we wszelkich materiałach promocyjno – reklamowych Organizatora,  

7. Strony uzgadniają, że Organizator będzie uprawniony do korzystania z Odpowiedzi na wyżej 
wskazanych polach eksploatacji, zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych. 

8. Strony uzgadniają, że Organizator będzie upoważniony do dalszego dysponowania autorskimi prawami 
majątkowymi do Odpowiedzi, w tym do przenoszenia tych praw lub udzielania licencji na ich 
wykonywanie, według własnego uznania, w ramach uprawnień wynikających z niniejszej umowy. 

9. Organizator będzie uprawniony do wykorzystania Odpowiedzi w celu tworzenia dalszych utworów, 
łączenia Odpowiedzi z innymi utworami oraz do wykonywania praw majątkowych do utworów 



zależnych, jak również do dokonywania zmian oraz modyfikacji niezbędnych do wykorzystania 
Odpowiedzi na danym polu eksploatacji. 

10. Uczestnik, który został wybrany jednym ze zwycięzców Konkursu, jednocześnie z przeniesieniem 
autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi, udzieli Organizatorowi upoważnienia – z prawem do 
udzielania dalszych upoważnień – do wykonywania praw osobistych Uczestnika, w tym decydowania, 
czy, kiedy oraz  w jakim zakresie rozpowszechniać Odpowiedź, a także decydowania o pierwszym jej 
udostępnieniu publiczności. 

 
§3 

Werdykt i nagroda 
1. Decyzja Jury zapadnie do dnia 23 kwietnia 2022 roku i zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz 

w mediach społecznościowych Organizatora.  
2. Wyłonione najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone. 
3. Zwycięzcy konkursu – autorzy najciekawszych odpowiedzi otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodami 

w Konkursie będą:  6 sztuk Karty pełnej wrażeń, 6 plecaków GTS oraz 6 kubków GTS.  
4. Niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji Jury, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu za 

pośrednictwem podanego adresu e-mail, w celu uzgodnienia terminu i sposobu przekazania nagrody. 
 

§4 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Organizatora 

1. Administratorem danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski. Kontakt z Administratorem jest 
możliwy w następujący sposób: - listownie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora, - 
telefonicznie pod numerem: +48 58 351 01 51 - przez e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować  
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można się skontaktować pod adresem e-mail: 
iod@teatrszekspirowski.pl. 

3. W związku z organizacją Konkursu Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, należące do 
kategorii danych zwykłych, mianowicie adres e-mail. Organizator przetwarza te dane w celu: 

a) udziału Uczestnika w Konkursie i kontaktu w związku z udziałem w Konkursie - na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

b) w celu informowania przez Organizatora o organizacji Konkursu, udziale Uczestnika  
w Konkursie i jego wynikach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu w oparciu o art. 6 ust. 1 
lit. a) 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). Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych zwykłych, mianowicie: 
imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail.  

5. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom 
zewnętrznym, zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną Administratora albo instytucjom 
uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do należytego przeprowadzenia Konkursu, 
rozliczenia go, spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze z mocy prawa lub do momentu 
wycofania zgody, zaś w zakresie wykorzystywania danych w celach promocyjnych, dokumentacyjnych 
i marketingowych do momentu wycofania zgody. 

7. Prawa przysługujące w związku przetwarzaniem danych osobowych to: prawo dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na 



zasadach określonych w przepisach RODO, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do zgłoszenia w 
Konkursie. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa kwalifikacja do Konkursu.  

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.  
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
 

§ 5  
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród, Uczestnicy 
mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres 
biura Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora 
sekretariat@teatrszekspirowski.pl. 

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie 
późniejsza niż: a) 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej – w przypadku 
reklamacji dotyczącej wyników Konkursu; b) 7 dni od daty odbioru przesyłki z nagrodami – w 
przypadku reklamacji dotyczącej przyznanych nagród. 

3. Każda reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres 
korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail w przypadku reklamacji za 
pośrednictwem poczty elektronicznej), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się 
przez Organizatora. 

4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone  
w terminie i w formie wskazanej w niniejszym paragrafie.  

5. Rozpatrzenie reklamacji trwa 14 dni.  
6. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi listem poleconym w przypadku 

zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku 
zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki 
przez Organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez 
Organizatora.  

7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość cofnięcia decyzji o zakwalifikowaniu do Konkursu w przypadku 

nie wypełnienia wymogów, o których mowa w §2 pkt. 2. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu. 
4. Uczestnicy ponoszą pełną, wyłączną odpowiedzialność za treść odpowiedzi, w tym w szczególności za 

prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie utworów objętych majątkowymi prawami autorskimi. 
5. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej teatrszekspirowski.pl 
6. Regulamin obowiązuje od dnia 21.01.2022 z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim 

zakresie – będą stosowane aż do zakończenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych lub odbioru 
nagród. 

7. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału  
w Konkursie. 

8. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika wybranego jako jeden ze zwycięzców Konkursu, 
uprawnia Organizatora do odmowy wydania nagrody. 

9. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować się z 
Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: promocja@teatrszekspirowski.pl  


