
                                            
 
 

 

Classified as Business 

 

Regulamin konkursu  

Sztuka dla Klimatu 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem akcji jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chrzanowskiej 5, 

05-825 Grodzisk Maz. (KRS 0000018540, REGON 190209149, NIP 586-000-58-44) (dalej 

jako „Danfoss”). Partnerem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada Danii w Polsce. 

2. Konkurs ma charakter zamknięty i jest przeznaczony dla studentów trzeciego, 

czwartego i piątego roku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  

(dalej: Uczestnicy). 

3. Celem konkursu jest wyłonienie maksymalnie 30 prac na aukcję charytatywną, 

która zostanie przeprowadzona 9 września 2021 r. podczas wydarzenia „Noc dla Klimatu”.  

4. Informacje na temat akcji będą przekazywane poprzez media społecznościowe  

(np. Facebook, LinkedIn, Twitter) oraz stronę internetową firmy Danfoss. 

5. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne. 

 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Akcja trwa od 28 czerwca 2021 r. do 31.07.2021 roku. 

2. Do konkursu można zgłosić obraz, rzeźbę lub grafikę, nawiązujące do wyzwań 

klimatycznych i metod, jak im sprostać. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 

dwie prace. 

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 31.07.2021 r. wysłać e-mail na adres 

NocDlaKlimatu@danfoss.com, zawierający: 

a. Zdjęcie samodzielnie wykonanej pracy w formacie .jpg lub .png. Nazwa pliku 

powinna zawierać: imię, nazwisko, tytuł, technikę i format, np. 

„Adam_Kowalski_Drzewa_olej na plotnie_70x100 cm.jpg”. 

b. Do zdjęcia powinna być dołączona notka o autorze: wydział, rok studiów, 

osiągnięcia/wystawy, adres e-mail, numer telefonu, informacja o przesłanej 

pracy/pracach z krótkim wyjaśnieniem (maksymalnie 500 znaków ze spacjami) 

motywacji autora i idei, która mu przyświecała podczas tworzenia pracy. 

4. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć jury wybierze maksymalnie 30 najlepszych, które 

zostaną zakupione i przekazane na aukcję charytatywną podczas "Nocy dla klimatu" – 

wyjątkowego wydarzenia promującego działania na rzecz ochrony środowiska  

i celebrującego 30-lecie działalności Danfoss w Polsce, które odbędzie się 9.09.2021 r.  
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5. W skład jury wejdą przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych, Ambasady Danii w Polsce 

oraz firmy Danfoss. Jury dokona wyboru 30 najlepszych prac do 8.08.2021 r. 

6. Jury będzie oceniać wartość artystyczną zgłoszonych prac.  

7. Organizator odkupi maksymalnie 30 nagrodzonych prac od ich Autorów za wynagrodzenie 

w wysokości 700 zł na mocy umowy z Autorem. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo nagrodzenia mniejszej liczby prac niż 30 ze względu 

na poziom artystyczny prac zgłoszonych do konkursu. 

9. O wyborze prac na aukcję "Sztuka dla Klimatu" uczestnicy zostaną poinformowani drogą 

mailową. Dodatkowo lista zakupionych prac na aukcję zostanie opublikowana na stronie 

www.danfoss.pl/SztukaDlaKlimatu. 

10. Autorzy nagrodzonych prac są zobowiązani do wysłania ich lub osobistego dostarczenia 

na adres Make Event Sp. z o.o ul. Posejdona 2, 01-497 Warszawa do 15.08.2021 r. 

11. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na projekt związany z działaniami 

proklimatycznymi. Organizator poda do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów 

społecznościowych firmy Danfoss wysokość dochodu uzyskanego z aukcji, a także wskaże 

konkretny cel, na który zostanie on przekazany. 

12. Zwycięskie prace będą eksponowane na wystawie podczas wydarzenia Noc dla Klimatu, 

zorganizowanego przez firmę Danfoss. Zdjęcia zwycięskich prac będą prezentowane na 

stronie internetowej wydarzenia, zostaną także wydane w formie katalogu. 

13. Autorzy nagrodzonych w Konkursie prac wyrażają zgodę na eksponowanie prac i danych 

autorów na wystawie podczas wydarzenia Noc dla Klimatu firmy Danfoss, a także na 

umieszczenie wizerunku pracy i danych autora w katalogu, na stronie internetowej 

wydarzenia Noc dla Klimatu, na profilach Danfoss w mediach społecznościowych oraz  

w komunikatach prasowych. 

14. Zapis medialny z wydarzenia Noc dla Klimatu może zostać udostępniony przez Danfoss 

publicznie, np. na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. 

15. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe Uczestników Akcji w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail są 

przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Danfoss Poland Sp. z o.o.,  

ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

3. Dane osobowe Uczestników, tj. imię, nazwisko, adres e-mail przetwarzane będą zgodnie 

z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a w celu analizy zgłoszeń, przygotowania komunikacji 
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oraz ich publikacji za pośrednictwem kanałów Danfoss, np. strony internetowej i mediów 

społecznościowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu.  

4. Każdy z Uczestników będzie miał prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, 

b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

c. przenoszenia danych, 

d. wniesienia sprzeciwu, 

e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Ponadto, Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Danfoss 

Uczestnicy mogą się kontaktować pod adresem: gdpo@danfoss.com. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin podlega prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem mają 

zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego. 

2. Reklamacje należy kierować na adres NocDlaKlimatu@danfoss.com. Zgłoszenia będą 

rozpatrywane w ciągu 14 dni. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
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