RE G U L AMIN AKC JI „ U ŚMIE C H Y WOL N OŚC I”
( „ RE G U L AMIN ” )
§ 1.
Podmioty zaangażowane w realizacją Akcji
1. Organizatorem akcji „Uśmiechy wolności” (dalej: „Akcja”) jest Dom Spotkań z Historią z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Karowej 20, wpisanym do rejestru samorządowych instytucji
kultury prowadzonego przez Prezydent m.st. Warszawy pod numerem IKD/6/06, NIP 525 23
60 717, REGON 140433578 (dalej: „Organizator”).
2. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana,
zarządzana ani powiązana z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego
Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszą Akcję. Wszelkie
pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją powinny być kierowane do
Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu
społecznościowego Facebook®.

§2
Czas trwania Akcji
1. Akcja rozpocznie się 15 maja 2017 r i będzie trwała do odwołania.

§4
Warunki wzięcia udziału w Akcji
1. W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W celu wzięcia udziału w Akcji konieczne jest wyrażenie zgody na postanowienia
Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Akcji, zgodnie z
odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przy zgłoszeniu zdjęcia („Formularz”).
3. W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
4. Udział w Akcji i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba,
która przystąpiła do Akcji (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego
Regulaminu.

§5
Zasady i przebieg Akcji
1. Akcja jest przeprowadzona na stronie internetowej: wybor.dsh.waw.pl („Strona”). W celu
wzięcia udziału w Akcji Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Formularza, za
pośrednictwem którego Uczestnik poda imię, nazwisko i adres e-mail oraz wyrazi zgodę na
wykorzystanie wizerunku.
2. Uczestnik może również wziąć udział w akcji publikując zgłoszenie zdjęciowe na swoim
profilu w serwisie Instagram z hashtagiem #mamwolnosc. Z osobami, które zgłoszą się w ten

sposób organizator skontaktuje się, za pomocą konta organizatora (@dsh.waw.pl) w
serwisie, z prośbą o uzupełnienie danych i zgody na wykorzystanie wizerunku.
3. Zadaniem Uczestnika jest dodać swoje zdjęcie, przedstawiające radość z wolności
(„Zdjęcia”).
4. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego zdjęcie nie zawiera treści naruszających
prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób
trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści
reklamowych podmiotów trzecich.
5. Dopuszczone do Akcji Zdjęcia zostaną opublikowane w galerii na Stronie oraz
wykorzystane w komunikacji promocyjnej Organizatora, na zasadach określonych w §7
Regulaminu.
6. Do Akcji mogą zostać zgłoszone jedynie Zdjęcia:
a. związane z tematyką Akcji,
b. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie (z wyjątkiem
elementów/fragmentów udostępnionych przez Organizatora).

§ 6.
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem,
w szczególności Uczestników, w stosunku do zdjęć których zostały zgłoszone roszczenia
osób trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej na
Zdjęciu.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Akcji Organizator
może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów
komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu
Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących
jego udziału w Akcji.

§ 7.
Prawa własności intelektualnej do Prac
1. Biorąc udział w Akcji, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zdjęcia,
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm., „Ustawa”), oraz że przysługują mu pełne
autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia wraz z ewentualnymi zezwoleniami na
rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanym Zdjęciu wizerunków Uczestnika oraz osób
trzecich.
2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Akcji, nabywa od Uczestnika prawo do
korzystania, na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika
w ramach Akcji Zdjęć, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia
Akcji oraz jej komunikacji w Internecie, w trakcie instalacji w Domu Spotkań z Historią oraz w
trakcie pikniku „Świętujemy wolność” oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonych na
zgłaszanych zdjęciach wizerunków osób.

3. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Zdjęciu wizerunku
Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie ze Zdjęć zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego
nagrodzone. Zdjęcia zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie
zdjęć przez Organizatora.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia
przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z
wykorzystaniem przez Organizatora Zdjęć, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

§ 8.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Dom Spotkań z Historią z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Karowej 20, wpisanym do rejestru samorządowych instytucji kultury
prowadzonego przez Prezydent m.st. Warszawy pod numerem IKD/6/06Domu Spotkań z
Historią].
2. W związku z prowadzeniem Akcji zbierane będą od Uczestników następujące ich dane
osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko.
3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe
zgodnie z e z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) Dom Spotkań z Historią informuje, że
Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich
usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże
konieczne do wzięcia udziału w Akcji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane
osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego
przeprowadzenia Akcji. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną
usunięte.

§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Akcji na Stronie oraz w siedzibie
Organizatora.
3. Wszelkie informacje na temat Akcji można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod
adresem e-mail dsh@dsh.waw.pl
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub
zawieszenia Akcji lub do jej wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie, ze stosownym wyprzedzeniem.
Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą
naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Akcji. W

przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni
mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Akcji.

