
Regulamin konkursu pn. DOBRZE MIESZKAJ – NAJLEPSZE PROJEKTY 

 1. Przedmiot i organizator  

1.1. Przedmiotem i celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych projektów wnętrz 

polskich pracowni projektowych.  

1.2. W konkursie będą oceniane wszystkie projekty wnętrz opublikowane na łamach magazynu Dobrze 

Mieszkaj w 2019 roku  (konkurs obejmuje wydania 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019.  

 

1.3. Organizatorem Konkursu "Dobry Design 2020" jest wydawnictwo Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w 

Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok (zwane dalej Organizatorem). 

 

1.4. Niniejszy regulamin konkursu jest publikowany przez portal Dobrzemieszkaj.pl oraz będzie 

dostępny za pośrednictwem innych wydawnictw Organizatora.  

1.5. O zmianach regulaminu Organizator będzie informował za pośrednictwem portalu 

Dobrzemieszkaj.pl lub w ramach indywidualnej komunikacji z podmiotami zgłaszającymi rozwiązania i 

technologie do konkursu oraz z podmiotami uprawnionymi do rozwiązań i technologii zgłaszanych do 

konkursu. Przez podmioty uprawnione do rozwiązań i technologii zgłaszanych do konkursu rozumie się 

przedsiębiorcę rozwijającemu dane rozwiązanie lub technologię, autora, projektodawcę lub 

pomysłodawcę (w zależności od treści zgłoszenia konkursowego, charakteru danego obiektu oraz 

dostępności danych kontaktowych tych osób).  

2. Wyłonienie zwycięzców i nagrody  

2.1. Spośród wszystkich 24 wnętrz opublikowanych w roku 2019 na łamach magazynu Dobrze Mieszkaj, 

zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.  

2.2. Zwycięzca upoważniony będzie do używania tytułu zwycięzcy w danej edycji konkursu DOBRZE 

MIESZKAJ – NAJLEPSZE PROJEKTY w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych. Niezależnie 

od powyższego Organizator przekaże nagrodzonemu podmiotowi okolicznościowy dyplom 

symbolizujący zwycięstwo.  

2.3. Organizator może przyznać także inne nagrody w konkursie, o czym będzie odrębnie informował.  

2.4. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze głosowania czytelników/użytkowników portalu 

Dobrzemieszkaj.pl. Zwycięzcą zostaje autor/autorzy projektu wnętrza, który uzyska największą ilość 

głosów.  

2.5. W przypadku uzyskania równej ilości głosów o zwycięzcy decydują eksperci z redakcji 

Dobrzemieszkaj.pl.  

2.6. Głosowanie czytelników/użytkowników Dobrzemieszkaj.pl będzie trwało od 2 do 31 stycznia 2020 

r.  

2.7. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi 9 lutego 2020 r. 

2.8. Dyplom symbolizujący zwycięstwo w konkursie zostanie zwycięzcy podczas  wręczeni nagród, jakie 

odbędzie się w ramach V edycji 4 Design Days (6-9.02.2020 r.) w Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym w Katowicach.  

3. Zasady przetwarzania danych osobowych  



3.1. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie dokonywania 

zgłoszeń jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontakt z Organizatorem jest 

możliwy na adres: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl.  

3.2. Zebrane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. identyfikacji 

zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym, 

informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii wręczenia 

nagród, b. 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).  

3.3. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z 

formularza zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez ww. administratorów.  

3.4. 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 możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych lub danego rodzaju przetwarzania pod adresem odo@ptwp.pl.  

3.5. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia konkursowego, 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.  

3.6. W pozostałym zakresie do zasad przetwarzania danych osobowych podmiotów dokonujących 

zgłoszeń lub komunikujących się z Organizatorem za pośrednictwem portali Organizatora 

zastosowanie mają postanowienia polityki prywatności serwisów Organizatora pod linkiem. 

https://www.dobrzemieszkaj.pl/polityka_prywatnosci/

