Regulamin konkursu

1. Kogo nagradzamy:
Projekty komercyjne i publiczne ukończone do 30 grudnia 2018 roku w kategoriach:
Bryła:
o
o
o
o

Centrum handlowe
Hotel
Biurowiec
Obiekty publiczne (niekomercyjne, np. kulturalne, sportowe, administracji publicznej,
dworce, szkoły itp.)
o Przestrzeń publiczna (np. place, parki, skwery, deptaki, bulwary, ogrody itp.)
Design – wnętrza:
o Centrum handlowe
o Hotel
o Biuro
o Przestrzeń handlowo-usługowa
o Obiekty publiczne (niekomercyjne, np. kulturalne, sportowe, administracji publicznej,
dworce, szkoły itp.)
2. Jak wybieramy:
 Każdy z Członków Forum Ekspertów przesyła pod wskazany adres mailowy
nagrody@propertynews.pl 5 propozycji nominacji w poszczególnych kategoriach, wraz
z krótkim uzasadnieniem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2018.
 Propozycje od Czytelników i zainteresowanych przyjmowane są poprzez formularz
zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2018.
 Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie 4 zdjęcia, wysyłając je na adres e-mail:
nagrody@property.pl. Maksymalny rozmiar maila nie może przekroczyć 10 MB.
 Przesłanie zdjęć produktów jak powyżej jest jednoznaczne z upoważnieniem organizatora
konkursu do kadrowania i następnie publikacji zdjęcia w związku z przeprowadzanym
konkursem i przyznanym ewentualnym tytułem, poprzez witryny w sieci Internet oraz
w kolportowanej prasie drukowanej. Podmiot przesyłający zdjęcia gwarantuje posiadanie
praw do udzielenia powyższego upoważnienia.
 Na podstawie przesłanych propozycji Redakcja tworzy listę TOP 5 dla każdej kategorii –
publikacja listy nominowanych na portalach PropertyNews.pl oraz PropertyDesign.pl na
początku grudnia 2018 r.
 Eksperci głosują na nominowanych w poszczególnych kategoriach – do 21 grudnia 2018.
Głosowanie odbywa się mailowo. Do Ekspertów zostaje wysłana pełna list nominowanych.
Ekspert odsyła mailem pod wskazany adres tylko te propozycje, które jego zdaniem
zasługują na wyróżnienie w poszczególnych kategoriach.
 Równocześnie odbywa się głosowanie Czytelników portalu PropertyNews.pl oraz
PropertyDesign.pl, które trwa do 6 stycznia 2018.
 Zwycięzcy zostaną wyłonieni w poszczególnych kategoriach po zliczeniu głosów Ekspertów





i Czytelników portali.
Wybór zwycięzców to suma głosów (punktów) Czytelników portali PropertyNews.pl,
PropertyDesign.pl oraz członków Forum Ekspertów. Głosy przeliczane są na punkty. Każdy
głos eksperta to 10 punktów, natomiast każdy głos (klik) internauty to 1 punkt.
Zwycięzcy informowani są o przyznaniu nagrody z początkiem stycznia 2019 r.

3. Gala
Uroczysta Gala wręczenia nagród Property Design Awards 2019 odbędzie się w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym i będzie towarzyszyć IV edycji 4 Design Days – największej w tej części
Europy wydarzeniu dla rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. Przez cztery dni
ikony światowego i polskiego designu, najwięksi architekci i projektanci, producenci i frmy
usługowe oraz deweloperzy będą dyskutować o tym, co inspiruje i kreuje światowe trendy
w architekturze i designie.
Podczas 4 DESIGN DAYS odbędą się także: HouseMarket Forum 2019 oraz Property Forum
Katowice 2019. Spotkaniu towarzyszyć będzie szereg imprez, w tym rozdanie nagród dla branży.
Szczegóły na: www.4dd.pl oraz www.propertydesign.pl
4. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych
 Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji
i zgłoszenia na konkurs są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako wydawca
serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do obsługi
rejestracji lub zgłoszeń oraz wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP
oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, jako
spółka matka w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator eventów
i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
 Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice;
odo@ptwp.pl
 Zebrane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 identyfkacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym
kontaktowania się ze zgłaszającym, podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych
informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu
osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania
udziału uczestnika w ceremonii wręczenia nagród,
 informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu
bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem,
w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń
telekomunikacyjnych (telefony, SMS).
 Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych
z formularza zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych
celów realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku niektórych danych lub
szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia
ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco
usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą
przetwarzania będzie indywidualna zgoda.
 Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania
lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec

przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone zgody pod tym
linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl.
 Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji uprawniona
jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie
zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje
jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do
wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych
przepisach prawa.

