
Regulamin konkursu

1. Kogo nagradzamy:

Deweloper�w oraz ich projekty mieszkaniowe zrealizowane na �l⌫sku do ko⇢ca 2018 roku w
nast�puj⌫cych kategoriach:

o Deweloper
o Osiedle mieszkaniowe
o Domy jednorodzinne
o Lofty i apartamenty
o Osiedle przyjazne rodzinie
o Zielone osiedle
o Architektura

2. Jak wybieramy:
 Propozycje od Czytelnik�w i zainteresowanych firm przyjmowane s⌫ poprzez formularz
zg*oszeniowy. Termin nadsy⇠ania zg⇠osze⇡ up⇠ywa 30 listopada 2018 r.

 Do zg*oszenia nale,y do*⌫czy- maksymalnie 4 zdj�cia, wysy*aj⌫c je na adres e-mail:
nagrody@housemarket.pl
Maksymalny rozmiar maila nie mo,e przekroczy- 10 MB.

 Przes*anie zdj�- produkt�w jak powy,ej jest jednoznaczne z upowa,nieniem organizatora
konkursu do kadrowania i nast�pnie publikacji zdj�cia w zwi⌫zku z przeprowadzanym
konkursem i przyznanym ewentualnym tytu*em, poprzez witryny w sieci Internet oraz 
w kolportowanej prasie drukowanej. Podmiot przesy*aj⌫cy zdj�cia gwarantuje posiadanie
praw do udzielenia powy,szego upowa,nienia.

 Na podstawie przes*anych propozycji Redakcja tworzy listy dla ka,dej kategorii – publikacja
listy nominowanych na portalach HouseMarket.pl oraz PropertyInwestycje.pl na pocz"tku
grudnia 2018 r.

 W serwisach HouseMarket.pl i PropertyInwestycje.pl odbywa si� g*osowanie Czytelnik�w,
kt�re trwa do 28 grudnia 2018 r.

 Zwyci�zcy zostan⌫ wy*onieni w poszczeg�lnych kategoriach po zliczeniu g*os�w Czytelnik�w
portalu HouseMarket.pl i PropertyInwestycje.pl

 Zwyci�zcy informowani s⌫ o przyznaniu nagrody z pocz"tkiem stycznia 2019.

3. Gala
Uroczysta Gala wr�czenia nagr�d odb�dzie si� w ramach HouseMarket Forum Silesia 2019 
w Mi�dzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i b�dzie towarzyszy- IV edycji 4
Design Days – najwi�kszej w tej cz�Bci Europy wydarzeniu dla rynku nieruchomoBci, architektury,
wn�trz i wzornictwa. Przez cztery dni ikony Bwiatowego i polskiego designu, najwi�ksi architekci 
i projektanci, producenci i firmy us*ugowe oraz deweloperzy b�d⌫ dyskutowa- o tym, co inspiruje
i kreuje Bwiatowe trendy w architekturze i designie.

4. Szczeg'⇠owe informacje nt. przetwarzania danych osobowych
 Administratorami (wsp�*administratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji
i zg*oszenia na konkurs s⌫: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzib⌫ w Katowicach jako wydawca
serwis�w internetowych oraz zarz⌫dca system�w informatycznych s*u,⌫cych do obs*ugi



rejestracji lub zg*osze⇢ oraz wspierania innych us*ug Bwiadczonych przez sp�*ki Grupy PTWP
oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsi�biorczoBci S.A. z siedzib⌫ w Katowicach, jako
sp�*ka matka w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator event�w 
i dostawca innych us*ug dost�pnych za poBrednictwem tych serwis�w.

 Wsp�lne dane kontaktowe wsp�*administrator�w: Plac S*awika i Antalla 1, 40-163 Katowice;
odo@ptwp.pl

 Zebrane w formularzu zg*oszeniowym dane osobowe przetwarzane b�d⌫ w celu:
 identyfikacji zg*oszenia i procedowania kolejnych etap�w konkursu, w tym
kontaktowania si� ze zg*aszaj⌫cym, podmiotami zg*aszanymi, uzyskiwania dodatkowych
informacji wyjaBniaj⌫cych dotycz⌫cych zg*oszenia i zg*aszanych do konkursu
os�b/przedmiot�w/zdarze⇢, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania
udzia*u uczestnika w ceremonii wr�czenia nagr�d,

 informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu
bezpoBredniego us*ug i komunikowania si� administratora danych z uczestnikiem, 
w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urz⌫dze⇢
telekomunikacyjnych (telefony, SMS). 

 Przetwarzania danych polegaj⌫ce na zbieraniu, przechowywaniu i udost�pnianiu danych 
z formularza zg*oszeniowego jest niezb�dne do wype*nienia ww. prawnie usprawiedliwionych
cel�w realizowanych przez ww. administrator�w. W przypadku niekt�rych danych lub
szczeg�lnych rodzaj�w przetwarzania, kt�rych nie mo,na uzna- za niezb�dne do wype*nienia
ww. cel�w lub w przypadku cel�w, kt�rych nie mo,na uzna- za wystarczaj⌫co
usprawiedliwione, administrator mo,e prosi- o wyra,enie odr�bnej zgody. Wtedy podstaw⌫
przetwarzania b�dzie indywidualna zgoda.

 Dane przetwarzane b�d⌫ wy*⌫cznie przez czas niezb�dny do realizacji cel�w przetwarzania,
nie d*u,ej jednak ni, do momentu zg*oszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania
lub cofni�cia zgody na dane przetwarzanie. W ka,dej chwili mo,esz zg*osi- sprzeciw wobec
przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofa- udzielone zgody pod tym
linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl.

 Osoba, kt�rej dane osobowe zosta*y przekazane podczas zg*oszenia/rejestracji uprawniona
jest do dost�pu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta mo,e w ka,dym czasie
za,⌫da- sprostowania, usuni�cia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przys*uguje
jej tak,e prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do
wniesienia skargi do w*aBciwego organu nadzoru, na warunkach okreBlonych we w*aBciwych
przepisach prawa.


