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§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU

1. Zgłoszenia do kategorii Kreatura X dla młodych kreatywnych  przy konkursie  niezależnej 
kreacji w reklamie pod nazwą Kreatura 2020, zwanej dalej kategorią są prowadzone na 
zasadach niniejszego regulaminu.

2. Organizatorem Konkursu jest:
VFP Communications Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Goraszewska 23A, 02-910
Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem: 0000038991, NIP: 5870200412, REGON: 190598398, kapitał zakładowy 180.000 
PLN;
zwany dalej Organizatorem

§ 2 CEL KONKURSU

1. Zgłoszenia do kategorii Kreatura X przy konkursie Kreatura 2020 mają na celu wyróżnienie i 
uhonorowanie polskiej sztuki reklamowej. Prace biorące udział w konkursie oceniane są pod 
kątem oryginalności i innowacyjności pomysłu oraz ponadprzeciętnej jakości wykonania.

§ 3 UCZESTNICY KATEGORII KREATUTA X

1. W tej kategorii mogą brać udział twórcy lub teamy przy czym wiek każdego z nich nie może 
przekraczać lat 30 pochodzący z agencji reklamowych, freelancerzy, agencji marketingowych, 
domów mediowych, firm i ich marek, studiów filmowych, fotograficznych i graficznych, 
indywidualnych twórców działających w Polsce. Na konkurs można nadsyłać prace będące 
odpowiedzią na przygotowany brief stanowiący załącznik do regulaminu.

2. Jak zgłosić pracę:

a. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularzy i przygotowaniem prac prosimy o uważne 
przeczytanie regulaminu.

b. Zgłaszający pracę dokonuje rejestracji online na stronie konkursowej www.kreatura.pl 
(button „zgłoś prace”) poprzez wypełnienie formularzy oraz wgranie materiałów.

c. W ramach zgłoszenia do kategorii Kreatura X Organizator przyjmie prezentację licząca nie 
więcej niż 10 slajdów i opcjonalnie  materiał wideo o długości nie dłuższej niż 60s od twórcy lub
teamu.

3. Organizatorzy nie gwarantują, że materiał nadesłany w nieprawidłowej formie zostanie 
rozpatrzony przez jury. Materiały nadesłane na konkurs nie mogą być obrandowane logotypem 
lub nazwą Zgłoszeniodawcy. Jedynym miejscem, w którym powinna pojawić się nazwa 
Zgłoszeniodawcy, jest formularz zgłoszeniowy.

4. Zgłaszający pracę do kategorii Kreatura X  przy konkursie Kreatura 2020 zwolniony jest z 
opłaty za zgłoszenie jeżeli spełnia poniższe kryteria:

a. w dniu zgłoszenia pracy nie ukończył lat 30 

b. reprezentuje podmiot wskazany w § 3



§ 4 JURY

1. Jury będzie złożone z przedstawicieli polskiej branży reklamowej reprezentujących m.in. prasę 
branżową, międzynarodowe organizacje reklamy i mediów. W pracach jury będzie uczestniczył 
przedstawiciel rynku motoryzacyjnego.

2. Jury oraz organizator mają prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, polegających na jego
uzupełnieniu bądź uściśleniu w przypadku powstania niejasności związanych z  kategorią lub 
pracą. W razie braku zgody między członkami jury decyzje podejmowane będą zwykłą 
większością głosów. W przypadku nierozstrzygnięcia kwestii decydujący głos ma 
przewodniczący jury. Decyzja jurorów jest ostateczna.

§ 5 PRACE

1. Zgłaszane prace stanowią odpowiedz na brief przygotowany przez Organizatora. Brief stanowi 
integralną część regulaminu. 

2. Z chwilą zgłoszenia pracy w kategorii Kreatura X , Zgłaszający przenosi na Organizatora i 
podmioty współpracujące z Organizatorem, wszelkie prawa własności intelektualnej do 
przesłanego Utworu, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne (w 
szczególności do artystycznego wykonania) oraz prawa zależne, bez jakichkolwiek ograniczeń, 
w tym terytorialnych (na obszarze całego świata), czasowych, ilościowych czy co do celu 
(Organizator i podmioty współpracujące z Organizatorem mają prawo korzystać z Utworu w 
każdym celu komercyjnym lub niekomercyjnym, promocyjnym ). Dla uniknięcia wątpliwości 
Strony potwierdzają, że ich intencją jest, aby Organizator i podmioty współpracujące z 
Organizatorem uzyskał wszelkie prawa do każdego przedmiotu praw własności intelektualnej, 
jaki stworzył Zgłaszający, na wszystkich polach eksploatacji, pozwalające na swobodną 
eksploatację Utworu.

§ 6 TERMIN ZGŁOSZENIA PRAC

1. Organizator 6 października 2020 na oficjalnej stronie konkursu udostępni treść briefu do 
publicznej wiadomości. 

2. Czas na zgłoszenie pracy do kategorii Kreatura X upływa 15 października 2020.

§ 7 OCENA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH

1. Zwycięzca w kategorii Kreatura X zostanie wyłoniony  w drodze głosowania.
2. Głosowanie większością głosów rozstrzygnie, czy w kategorii Kreatura X  nagroda powinna być 

przyznana, czy nie.
3. Najlepsza praca spośród wszystkich poddanym głosowaniu nagrodzona zostanie statuetką 

Kreatury.

§ 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas gali konkursowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w środkach masowego 

przekazu - w prasie, radiu, telewizji oraz internecie.
3. Uczestnicy wyrażają niniejszym zgodę na prezentację nadesłanych prac w mediach m.in, 

„Media & Marketing Polska” i danych zawartych w zgłoszeniu w celu propagowania idei 
Konkursu, poza materiałami wyraźnie zastrzeżonymi. W przypadku gdy zgłoszeniodawca nie 
wyraża zgody na publikację danych zawartych w zgłoszeniu prosimy o kontakt z 
organizatorem.

4. Zwycięzcy i nominowani wyrażają zgodę na dostarczanie, w razie potrzeby, organizatorowi 
prac w formie nadającej się do publikacji lub na wystawę.

5. Ustala się następujące opłaty za udział w gali:
a. 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) + 23% VAT za sztukę przy zakupie 1 lub 2 zaproszeń 
przez jedną firmę
b. 300 zł (trzysta złotych) + 23% VAT za sztukę przy zakupie 3 lub 4 zaproszeń przez jedną 
firmę
c. 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) + 23% VAT za sztukę przy zakupie 5 i więcej zaproszeń
przez jedną firmę.



§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa lub jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych, w 
tym danych osobowych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w związku z 
otrzymaniem zgłoszeń nadesłanych na Konkurs oraz ich wykorzystaniem na potrzeby 
Konkursu, co w szczególności obejmuje ich ocenę oraz publiczną prezentację podczas Gali 
konkursowej. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub rzetelność 
danych, informacji lub materiałów zawartych w zgłoszeniach.

2. Wszelka odpowiedzialność za prawdziwość oraz rzetelność informacji lub danych zawartych w 
zgłoszeniu, a także za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw osób
trzecich w związku z nadesłaniem zgłoszenia spoczywa na przedsiębiorcach nadsyłających 
zgłoszenia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypłatę honorariów ani innych opłat lub 
wynagrodzeń w związku z wykorzystaniem prac zawartych w zgłoszeniach w sposób opisany w 
niniejszym regulaminie.

4. Wgląd do prezentacji .ppt mają tylko i wyłącznie organizatorzy konkursu Kreatura oraz 
członkowie jury.

5. W przypadku, gdy uczestnik zamieszcza w zgłoszeniu zawarte informacje stanowiące dane 
osobowe pracowników, współpracowników lub reprezentantów uczestnika, uczestnik przed 
przesłaniem zgłoszenia powinien zapoznać te osoby z zasadami przetwarzania danych 
osobowych wskazanymi w treści § 9 Postanowienia końcowe.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 i 14 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) („RODO”), niniejsza sekcja Regulaminu określa
zasady  przetwarzania  danych osobowych uczestników,  pracowników lub  współpracowników
uczestników,  a  także  ich  reprezentantów,  które  zostaną  zawarte  w  treści  zgłoszeń,
korespondencji  prowadzonej  w  związku  z  Konkursem oraz  innej  dokumentacji,  która  może
powstać w ramach jego trwania (np. dokumentacja związana z obradami jury).

2. Niezależnymi administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem 
jest VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.. Z Administratorami danych można skontaktować się 
pod adresem: informacja@media.com.pl

3. Administratorzy przetwarzają dane osobowe w następujących celach i w związku z 
następującymi podstawami prawnymi:

3.1. Cel - organizacja konkursu:

a. dane osobowe uczestnika będącego osobą fizyczną – na podstawie przesłanki niezbędności 
do realizacji umowy zawartej w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO);

b. dane osobowe są przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do wypełnienia 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorach w związku z przepisami prawa 
podatkowego lub właściwymi przepisami z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c. dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego podczas Gali – na podstawie przesłanki 
prawnie uzasadnionego interesu Administratorów polegającego na promocji Konkursu (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO).

3.2. Cel - wypełnienie obowiązków ustawowych: 
dane osobowe są przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do wypełnienia 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorach w związku z przepisami prawa 
podatkowego lub właściwymi przepisami z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.3. Cel - ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami:
dane osobowe są przetwarzane na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO).



4. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osób, których dotyczą, 
Administratorzy otrzymali je od uczestnika będącego pracodawcą lub współpracownikiem tych 
osób.

5. W zakresie wymaganym przez stosowne przepisy o ochronie danych osobowych, osobom, 
których dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa dotyczące ich danych osobowych. Są to 
prawa do:

a. żądania dostępu do danych osobowych;

b. uzyskania kopii danych osobowych; 

c. sprostowania niepoprawnych lub niekompletnych danych osobowych; 

d. usunięcia danych osobowych;

e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f. przenoszenia danych osobowych;

g. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu.

6. Prawa wspomniane w ust. 6 powyżej nie mają charakteru bezwzględnego i podlegają 
ograniczeniom wskazanym w odpowiednich przepisach prawa.

7. Administratorzy przetwarzają dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem przez okres 
niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, przez okres, w którym są one 
niezbędne do zabezpieczenia praw Administratorów lub przez okres wymagany przepisami 
prawa. Administratorzy mogą przechowywać dane osobowe przez kilka lat po zakończeniu 
Konkursu. Tytułem przykładu, Administratorzy mogą przechowywać dane osobowe zgodnie z 
poniższymi zasadami:

a. dane osobowe związane ze zgłoszeniem do Konkursu – przez 1 rok od dnia zakończenia 
Konkursu;

b. zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń – przez maksymalnie 6 (sześć) lat od 
zakończenia roku kalendarzowego, w którym roszczenie stało się wymagalne

c. zgodnie z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości, Administratorzy 
mogą przechowywać informacje rozliczeniowe przez 5 (pięć) lat od zakończenia roku 
obrotowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe lub następującego po roku 
obrotowym, którego dotyczyły dokumenty księgowe zawierające.

8. Administratorzy mogą udostępniać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

a. podmiotom wspomagającym organizację Konkursu (np. organizatorom gali);

b. podmiotom wspomagającym procesy biznesowe Administratorów w zakresie wsparcia 
technicznego, utrzymania infrastruktury IT, świadczenia usług informatycznych, prawnych, 
księgowych lub usług kurierskich.

9. Administratorzy nie przekazują danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.

10. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z Konkursem, 
przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej 
informacji znajduje się na stronie Organu: https://uodo.gov.pl/).

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie zwraca zgłoszeń nadesłanych w związku z Konkursem.

2. Wszelka korespondencja związana z Konkursem powinna być kierowana na adres siedziby 
Organizatora.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Konkursu: www.  konkurs.kreatura.pl  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu 
ogłaszane będą na stronie internetowej, o której mowa w ustępie poprzedzającym.

http://www.konkurs.kreatura.pl/
http://www.konkurs.kreatura.pl/
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