28.05.2021 r
REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą „Zostań Kulinarnym Mistrzem”

I.

ORGANIZATOR, NAZWA, CZAS TRWANIA KONKURSU, DEFINICJE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zostań Kulinarnym Mistrzem” (zwanym dalej Konkursem)
jest Concept Studio Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy Alei
Wilanowskiej 7/45, 02-765 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656631, NIP 9512426209
i REGON 366242780, zwana dalej Organizatorem.
2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) wiążący Organizatora oraz Uczestnika,
określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania
nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, zasady przetwarzania danych osobowych
Uczestników, zakres przeniesienia praw autorskich a także sposób składania reklamacji
związanych z Konkursem.
3. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na Stronie Internetowej
Konkursu, po wcześniejszej rejestracji Uczestnika i potwierdzeniu przez Niego pelnoletności1.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.05.2021 r. od godziny 00:00 i trwa do dnia 11.07.2021 r.
do godziny 23:59 (Czas Trwania Konkursu).
5. W Czasie Trwania Konkursu Uczestnik ma możliwość nabycia Produktu Konkursowego i uzyskania
dowodu jego zakupu, który uprawnia do uczestnictwa w Konkursie.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zakup Produktu Konkursowego w Czasie Trwania Konkursu
oraz Rejestracja Uczestnika i przesłanie Zadania Konkursowego za pomocą Strony Internetowej
Konkursu. Strona internetowa Konkursu będzie umożliwiać Rejestrację Uczestnika i przesłanie
Zadania Konkursowego od dnia 28.05.2021 od godz. 00:00 do dnia 12.07.2021 roku do godz. 23:59.
Strona Internetowa Konkursu nie będzie umożliwiać Rejestracji Uczestnika i przesłania Zadania
Konkursowego poza wskazanym powyżej okresem.
7. Każdy Uczestnik może tylko jednokrotnie wziąć udział w Konkursie. W przypadku kilkukrotnej
Rejestracji tego samego Uczestnika i/lub kilkukrotnego przesłania Zadania Konkursowego Organizator
będzie brać pod uwagę wyłącznie pierwsze zgłoszenie.
8. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami.
9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 27.07.2021 roku na Stronie Internetowej Konkursu oraz
na profilu Produktu Konkursowego na portalu społecznościowym Facebook.
10. Nadanie nagród do Zwycięzców Nagrody nastąpi do dnia 10.08.2021 roku.
11. Zgłaszanie ewentualnych reklamacji będzie możliwe do dnia 27.08.2021 roku.
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12. Definicje:
a) Strona Internetowa Konkursu – witryna internetowa pod adresem: www.konkursbocian.pl, na
której znajduje się przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń
Uczestników oraz przesłania Zadania Konkursowego. Formularz zgłoszeniowy będzie przyjmował
zgłoszenia Uczestników od dnia 28.05.2021 r. od godz. 00:00 do dnia 12.07.2021 r. do godz. 23:59.
Strona Internetowa Konkursu przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, a jej wyświetlenie
wymaga złożenia oświadczenia w tym zakresie poprzez zaznaczenie pola zgody.
b) Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
−
−
−
−
−
−
−

ma ukończonych 18 lat na dzień dokonania zakupu Produktu Konkursowego;
posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego;
dokonała zakupu Produktu Konkursowego w Czasie Trwania Konkursu i zachowała Dowód
Zakupu;
zarejestrowała się za pomocą Strony Internetowej Konkursu;
wykonała i przesłała Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz podmiotu POLMOS Bielsko-Biała S.A.,
jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonkowie przysposobionych, a także
powinowaci w tej samej linii lub stopniu oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. Przez
pracowników Organizatora i podmiotu POLMOS Bielsko-Biała S.A. należy rozumieć osoby pozostające
w stosunku pracy z w.w. podmiotami, osoby świadczące prace na rzecz wskazanych podmiotów na
podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby wchodzące w skład organów zarządzających i wspólnicy
w powyższych podmiotach, a także wszelkie osoby wykonujące jakiekolwiek prace lub zadania na rzecz
tych podmiotów bez względu na podstawą prawną.
c) Punkt Sprzedaży – dowolny sklep na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można
dokonać zakupu Produktu Konkursowego.
d) Produkt Konkursowy – butelka produktu Bocian Słony Karmel o pojemności 0,5 L, którego
producentem jest POLMOS Bielsko-Biała S.A.
e) Zakup Produktu Konkursowego – odpłatne nabycie Produktu Konkursowego dokonane
w Punkcie Sprzedaży, w okresie od dnia 28.05.2021 roku od godz. 00:00 do dnia 11.07.2021 roku
godz. 23:59 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzone Dowodem Zakupu.
f)

Dowód Zakupu – dokument w formie papierowej stanowiący paragon fiskalny zawierający
informację o dokonaniu Zakupu Produktu Konkursowego w okresie od dnia 28.05.2021 roku do
dnia 11.07.2021 roku. Dowód zakupu nie może być zniszczony ani uszkodzony i musi być
czytelny, tj. umożliwiać identyfikację miejsca i czasu oraz dokładnej nazwy zakupionego
produktu. Do celów uczestnictwa w Konkursie ten sam Dowód Zakupu może być wykorzystany
jednokrotnie.

g) Cyfrowa Forma Dowodu Zakupu – wyraźne zdjęcie lub skan Dowodu Zakupu, zapisane
w formacie .HEIC lub .JPG o maksymalnym rozmiarze pliku do 5mb.
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h) Rejestracja Uczestnika – wprowadzenie przez Uczestnika na Stronie Internetowej Konkursu
swoich prawdziwych danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu do doręczeń, adresu poczty
elektronicznej, aktualnego numeru telefonu wraz z przesłaniem przez Stronę Internetową
Konkursu Cyfrowej Formy Dowodu Zakupu oraz Zadania Konkursowego.
i)

Zadanie konkursowe – stworzenie Przepisu Kulinarnego i wykonanie Dzieła Kulinarnego.

j)

Przepis Kulinarny – wprowadzona w języku polskim na Stronie Internetowej Konkursu
i zawierająca nie więcej niż 1300 znaków pisemna wskazówka autorstwa Uczestnika,
określająca sposób przyrządzenia Dzieła Kulinarnego, zawierająca informację o potrzebnych
produktach (składnikach) spożywczych, ilości oraz proporcjach i kolejności ich użycia wraz
z nazwą Dzieła Kulinarnego. Jednym ze składników Dzieła Kulinarnego musi być Produkt
Konkursowy (Bocian Słony Karmel). Wszystkie produkty (składniki) spożywcze wykorzystane do
przyrządzenia Dzieła Kulinarnego powinny być powszechnie dostępne w sklepach spożywczych
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz powinny nadawać się do spożycia.

k) Dzieło Kulinarne – własnoręczne przygotowana na podstawie Przepisu Kulinarnego potrawa,
deser, drink lub koktajl, uwieczniona na zdjęciu cyfrowym zapisanym w formacie .HEIC lub .JPG
o maksymalnym rozmiarze pliku do 5mb lub krótkim filmie, trwającym do 20 sekund, zapisanym
w formacie MP4, w rozmiarze pliku do 20MB.
l)

II.

Zwycięzca Nagrody – Uczestnik, którego Zadanie Konkursowe zostało wybrane przez Komisję
Konkursową jako uprawniające do odbioru nagrody I, II lub III stopnia.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Uczestnik Konkursu celem udziału w Konkursie musi:
a) być osobą pełnoletnią w dniu zakupu Produktu Konkursowego;
b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
c) w Czasie Trwania Konkursu dokonać jako konsument, w rozumieniu przepisu art. 22¹ kodeksu
cywilnego Zakupu Produktu Konkursowego;
d) zachować oryginał Dowodu Zakupu;
e) posiadać adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
f) zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu i zaakceptować jego postanowienia przez
zaznaczenie odpowiedniego pola zgody formularza znajdującego się na Stronie Internetowej
Konkursu;
g) zaznaczyć, interaktywne pole formularza znajdujące się na stronie internetowej konkursu
zawierające poniższe oświadczenia:
”Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
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h) zaznaczyć, interaktywne pole formularza znajdujące się na stronie internetowej konkursu
zawierające poniższe oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa przez Concept Studio Sp. z o.o. Spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie, przy Alei Wilanowskiej 7/45, 02-765 Warszawa oraz POLMOS
Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, przy ul. Karpackiej 11, dla celów związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „Zostań Kulinarnym Mistrzem”. Moje dane
osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do
podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich
przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.”.
i)

dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora mechanizm
zabezpieczający reCAPTCHA, celem którego jest eliminacja zautomatyzowanych skryptów
zgłaszających uczestnictwo w Konkursie tj. dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych
tylko przez człowieka.

3. Po dokonaniu Rejestracji Uczestnika, zaznaczeniu odpowiednich pól zgody i oświadczeń oraz
załączeniu Zadania konkursowego i kliknięciu przycisku „Wyślij” Uczestnik otrzyma zwrotną
wiadomość na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji Uczestnika, potwierdzający przyjęcie
zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.
4. Jeżeli Uczestnik nie otrzyma zwrotnej wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej
powinien
skontaktować
się
z
Organizatorem,
pod
adresem
e-mail
konkursbocian@conceptstudio.org celem poinformowania o braku potwierdzenia. Organizator
w ciągu 2 dni potwierdzi otrzymanie Zadania Konkursowego poprzez Stronę Internetową
Konkursu lub w przypadku jego braku poprosi Uczestnika o przesłanie Zadania Konkursowego
z wykorzystaniem poczty e-mail.
5. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki
określone w niniejszym Regulaminie, w tym żądania od Uczestnika złożenia dodatkowych
oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych lub doręczenia dokumentów niezbędnych
celem weryfikacji możliwości zgodnego z niniejszym Regulaminem uczestnictwa w Konkursie.
Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa
spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania
wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym
wygaśnięciem prawa do nagrody.
6. Każdy prawidłowo zarejestrowany Uczestnik bierze udział w Konkursie.
7. Rejestracji Uczestników można dokonywać od dnia 28.05.2021 od godziny 00:00 do dnia
12.07.2021 roku do godziny 23:59.
8. Przesłane przez Uczestnika Zadanie Konkursowe nie może zawierać linków do witryn
internetowych, ani danych osobowych innych aniżeli dane Uczestnika.
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9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wykonanie Zadania Konkursowego musi łącznie spełniać
poniższe warunki:
a) być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi
przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści
reklamowych dotyczących Produktu Konkursowego,
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw
własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich,
e) nie było wcześniej publikowane.
10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie
w przypadku naruszenia powyższych postanowień lub niespełnienia innego z wymogów
określonych Regulaminem. O wykluczeniu z Konkursu Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez
wiadomość e-mail wysłaną przez Organizatora na podany przez Uczestnika adres e-mailowy lub
wskazany numer telefonu z podaniem przyczyny wykluczenia.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie wykluczenia
z Konkursu, na zasadach określonych w pkt. IX Regulaminu.
III.

KOMISJA KONKURSOWA I ZASADY WYBORU ZADANIA KONKURSOWEGO

1. Zadania Konkursowe niespełniające wskazanych w rozdziale II niniejszego Regulaminu kryteriów
lub naruszające warunki ujawnione w ust 9 rozdziału II nie będą brane pod uwagę podczas
wyłaniania Zwycięzców.
2. Komisja Konkursowa która dokona wyboru zwycięskich Zadań Konkursowych składać się będzie
z trzech osób, z których dwie będą wskazane przez POLMOS Bielsko-Biała S.A. zaś jedna przez
Organizatora.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
− zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim Zarejestrowanym Uczestnikom;
− rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
− podpisanie listy Zwycięzców;
− prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskich Zadań Konkursowych z uwzględnieniem
następujących kryteriów:
− zgodność Zadania Konkursowego z kryteriami wskazanymi w rozdziale II Regulaminu;
− kreatywność i pomysłowość wykonania Zadania Konkursowego;
− estetyka wykonania Dzieła Kulinarnego;
− stopień trudności wykonania Dzieła Kulinarnego.
5. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskich Zadań Konkursowych poprzez głosowanie kolejno
nad każdym Zadaniem Konkursowym a każdy z członków Komisji Konkursowej będzie mógł przyznać
Zadaniu Konkursowemu, nad którym trwa głosowanie punkty w ilości od 1 do 10.
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6. Po zakończeniu głosowania punkty uzyskane przez poszczególne Zadania Konkursowe będą
sumowane a Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik
może zapoznać się z protokołem wyników na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.
7. Po jednej Nagrodzie I stopnia wygra dwóch Uczestników - autorów Zadań Konkursowych, które
kolejno uzyskały najwyższą ilość punktów. W przypadku gdy dwa Zadania Konkursowe uzyskają
tożsamą, najwyższą ilość punktów, każdy z Uczestników – autorów zwycięskich Zadań
Konkursowych otrzyma po jednej Nagrodzie I stopnia. W przypadku, gdy suma punktów trzech
lub więcej najwyżej ocenionych Zadań Konkursowych jest równa, Komisja Konkursowa dokona
głosowania uzupełniającego nad tymi Zadaniami Konkursowymi w sposób określony w ust. 5
powyżej. Punktacja uzyskana przez Zadanie Konkursowe w toku głosowania uzupełniającego,
o którym mowa powyżej nie ma wpływu na kwalifikację tego Zdania Konkursowego do Nagrody II
stopnia.
8. Po jednej Nagrodzie II stopnia wygra pięciu Uczestników - autorów Zadań Konkursowych, które
kolejno uzyskały najwyższą ilość punktów, przy czym z puli Zadań Konkursowych branych pod
uwagę w tej kategorii nagród wyłączone zostają Zadania Konkursowe, który wygrały nagrody
I stopnia. W przypadku gdy pięć Zadań Konkursowych uzyska tożsamą, najwyższą ilość punktów,
każdy z Uczestników – autorów zwycięskich Zadań Konkursowych otrzyma po jednej Nagrodzie II
stopnia. W przypadku gdy suma punktów sześciu lub więcej ocenianych w tej kategorii nagród
Zadań Konkursowych jest równa, Komisja Konkursowa dokona głosowania uzupełniającego nad
tymi Zadaniami Konkursowymi. Punktacja uzyskana przez Zadanie Konkursowe w toku
głosowania uzupełniającego, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na kwalifikację tego Zdania
Konkursowego do Nagrody III stopnia.
9. Po jednej Nagrodzie III stopnia wygra stu Uczestników - autorów Zadań Konkursowych, które
kolejno uzyskały najwyższą ilość punktów, przy czym z puli Zadań Konkursowych branych pod
uwagę wyłączone zostają Zadania Konkursowe, który wygrały nagrody I oraz II stopnia.
W przypadku gdy sto Zadań Konkursowych uzyska tożsamą, najwyższą ilość punktów, każdy
z Uczestników – autorów zwycięskich Zadań Konkursowych otrzyma po jednej Nagrodzie III
stopnia. W przypadku gdy suma punktów stu jeden lub więcej ocenianych w tej kategorii nagród
Zadań Konkursowych jest równa, Komisja Konkursowa dokona ponownego głosowania nad tymi
Zadaniami Konkursowymi.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie przyznania
Nagrody, na zasadach określonych w pkt. IX Regulaminu.
IV.

INFORMACJA O WYGRANEJ

1. W ciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu Organizator Konkursu skontaktuje się ze
Zwycięzcami Nagród za pomocą poczty e-mail z wykorzystaniem ujawnionych w trakcie Rejestracji
Uczestników adresów poczty e-mail. Organizator w treści wiadomości poinformuje Zwycięzców
Nagród o wygranej w Konkursie oraz o terminie i sposobie wysyłki nagród na adres podany
w zgłoszeniu konkursowym.
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji
zobowiązań Organizatora i Polmos Bielsko-Biała wynikających z Konkursu.

6|Strona

V.

NAGRODY W KONKURSIE

1. W Konkursie przewidziano trzy kategorie nagród:
−
−
−

dwie nagrody I stopnia w postaci urządzeń THERMOMIX TM6
pięć nagród II stopnia w postaci Blenderów kielichowych TEFAL Ultrablend Boost Vacuum
sto nagród III stopnia w postaci zestawów produktów alkoholowych Bocian: Biały Bocian
500ml, Biały Bocian Tiramisu 500ml, Czarny Bocian 500ml

2. Każdy Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę.
3. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu przesłanych zostanie mniej Zadań Konkursowych
niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz
Organizatora.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody
rzeczowe lub równowartość pieniężną Nagrody oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na
osoby trzecie.
5. O ile obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa Organizator jako płatnik zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagrody zwycięzcy obliczy, pobierze
i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny
z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda
pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób
fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody.
Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała
wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej
w Konkursie. Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane,
niezbędne do przeprowadzenia tej czynności.
VI.

WYDANIE NAGRÓD

1.

Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do dnia 10.08.2021 roku.

2.

Nagrody I i II stopnia będą przesłane pocztą kurierską na adres podany w trakcie Rejestracji
Uczestnika i potwierdzony korespondencją e-mail zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu. Koszty
przesłania Nagród ponosi Organizator.

3.

Nagrody III stopnia będą przesyłane pocztą kurierską lub dostarczane poprzez pracowników
POLMOS Bielsko-Biała S.A. na adres podany w trakcie Rejestracji Uczestnika i potwierdzony
korespondencją e-mail zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu. Koszty przesłania Nagród ponosi
Organizator.

4.

Zwycięzca Nagrody przed odbiorem Nagrody III stopnia zobowiązuje się okazać kurierowi lub
pracownikowi POLMOS Bielsko-Biała S.A. dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości
odbiorcy oraz Jego wieku. Odmowa okazania dokumentu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym będzie traktowana jako zrzeczenie się prawa do Nagrody i skutkować będzie
przepadkiem nagrody na rzecz Organizatora.
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5.

VII.

W przypadku braku możliwości doręczenia Nagrody przez pocztę kurierską lub pracownika
POLMOS Bielsko-Biała S.A., w terminie wskazanym przez Organizatora, Nagroda powróci do
siedziby Organizatora. Organizator podejmie drugą próbę doręczenia Nagrody za pomocą poczty
kurierskiej lub pracowników POLMOS Bielsko-Biała S.A. W przypadku gdy druga próba również
okaże się bezskuteczna Zwycięzca Nagrody traci do niej prawo, zaś Nagroda przepada na rzecz
Organizatora.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu 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 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U.
2019 r., poz. 1781).
2. Administratorami danych osobowych Uczestników są:
− Concept Studio Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy Alei Wilanowskiej
7/45, 02-765 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656631, NIP 9512426209
i REGON 366242780 (Organizator Konkursu);
−

POLMOS BIELSKO-BIAŁA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Karpackiej 11,
kod pocztowy: 43-316, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038866, NIP 5470048857 i REGON 070015636
(Sponsor Konkursu).

3. Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z art. 26 ust. 1 RODO.
4. Administratorzy danych będą przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
−

realizacji konkursu, rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przeprowadzenia rozdania
nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przez okres od Rejestracji Uczestnika do
wysyłki nagród;

−

rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją konkursu na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia konkursu;

−

w przypadku Zwycięzców Nagród, o ile to konieczne w celach podatkowych i rachunkowych, na
podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres
wymagany przez te przepisy.

5. Uczestnik ma prawo żądać od Administratorów:
−

dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;

−

kopii dostarczonych danych osobowych i przekazania jej Uczestnikowi lub innemu wskazanemu
przez Uczestnika podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu
komputerowego formacie;
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−

sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;

−

usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;

−

ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.

6. Uczestnik ma również prawo do:
−

wniesienia do Administratorów danych sprzeciwu z przyczyn związanych z szczególną sytuacją
wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
Administratorów, w tym profilowania na tej podstawie;

−

cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw Uczestnik powinien
skontaktować się z Organizatorem Konkursu pod adresem poczty elektronicznej
konkursbocian@conceptstudio.org
8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane w celu realizacji konkursu następującym
odbiorcom tj.:
−

kancelariom prawnym;

−

Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim;

−

podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratorów danych osobowych;

−

pracownikom, podwykonawcom i kooperantom Administratorów danych osobowych.

VIII. PRAWA AUTORSKIE
1.

Uczestnik zgłaszając Zadanie Konkursowe oświadcza, iż przysługują mu pełne prawa autorskie
osobiste i majątkowe do Zadania Konkursowego i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność
prawną z tego tytułu.

2.

Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Zadania Konkursowe, których wykorzystanie
przez Organizatora Konkurs i Polmos Bielsko-Biała zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na
podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza
praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich innych osób oraz ich praw osobistych.

3.

W szczególności poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego Uczestnik oświadcza, że:
a) Przysługuje mu prawo do zgłoszenia Zadania Konkursowego do Konkursu i udzielenia
zezwoleń zgodnie z Regulaminem;
b) Udziela Organizatorowi Konkursu i Polmos Bielsko-Biała nieodpłatnej, niewyłącznej licencji
oraz nieodpłatnych zezwoleń zgodnie z rozdziałem VIII ust. 4 Regulaminu.

4.

Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu na Stronie Konkursowej Organizator Konkursu i Polmos
Bielsko-Biała nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie nagrodzonymi Zadaniami
Konkursowymi według uznania Organizatora Konkursu i Polmos Bielsko-Biała, na wszystkich
istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia
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4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach
określonych w pkt a) – f) poniżej, tj. Organizator Konkursu i Polmos Bielsko-Biała będzie
uprawniony do korzystania i rozporządzania Zadaniami Konkursowymi dla celów komercyjnych
i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu,
na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej
ilości i formie;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe,
w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo
egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych, w całości lub w części, w sposób
inny niż określony powyżej w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie,
nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
w tym rozpowszechnianie w Internecie;
d. wykorzystywanie Zadań Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz
informacyjnych Organizatora Konkursu i Polmos Bielsko-Biała, bez ograniczenia, w tym
|w Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu
na potrzeby promocji i reklam;
e. wprowadzanie Zadań Konkursowych w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym
do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Zadań
Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie
w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
f. dokonywanie opracowań Zadań Konkursowych oraz rozpowszechnianie opracowanych
Zadań Konkursowych, na dowolnym nośniku w zakresie określonym w ust. 5 poniżej.
5. Korzystanie z Zadań Konkursowych na polach eksploatacji określonych w rozdziale VIII ust. 4 lit.
a) – f) Regulaminu, może następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie,
w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań,
uzupełnień lub innych modyfikacji itd.
6.

Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw
zależnych do Zadań Konkursowych, jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich
praw zależnych do Zadań Konkursowych, w tym prawo dokonywania i zezwalania na
dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych Zadaniach Konkursowych, według
uznania Organizatora Konkursu i Polmos Bielsko-Biała, a w szczególności na łączenie z innymi
elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań.

7.

Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji
(sublicencji), w szczególności Sponsor Konkursu ma prawo przeniesienia uzyskanych praw,
zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego
tytułu.

8.

Organizator Konkursu i Polmos Bielsko-Biała nie jest zobowiązany do publikowania treści Zadań
Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

9.

Uczestnik upoważnia Organizatora Konkursu i Polmos Bielsko-Biała do wykonywania w jego
imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień
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z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora Konkursu i Polmos Bielsko-Biała
i jego następców. Oznaczanie Zadań Konkursowych nazwiskiem (pseudonimem) ich twórców
zależy od uznania Organizatora Konkursu i Polmos Bielsko-Biała, na co Uczestnik wyraża
nieodpłatnie zgodę.
10. Organizator Konkursu i Polmos Bielsko-Biała oraz podmioty, na które przeniesie on prawa
autorskie do Zadań Konkursowych, są uprawnione do korzystania z nich w sposób anonimowy bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego ich autorem.
11. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby
nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem
w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi
prawami.
12. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora i Polmos BielskoBiała, w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora lub Polmos Bielsko-Biała do
odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora lub Polmos Bielsko-Biała
Zadań Konkursowych, do których prawa nabyli na mocy niniejszego Regulaminu.

IX.

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu
podlegają jedynie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres:
Concept Studio Sp. z o.o.z siedzibą Al. Wilanowska 7/45 02-765 Warszawa
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania. Podanie informacji wskazanych w zdaniu poprzednim jest
dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego
wymogu nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od dnia jego
zakończenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu
opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji listem poleconym, tj. data stempla
pocztowego.
4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 14 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania.
O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika listem poleconym na
adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia
reklamacji.
5. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo
odwołania się do sądu powszechnego.

X.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
z 2020 r., poz. 344 t.j.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą
elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
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2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora
wyłącznie w zakresie niezbędnym do zorganizowania Konkursu
3. W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez
usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć
w szczególności usługi takie jak:
a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Konkursowej,
b. umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Konkursie za pośrednictwem Strony
Konkursowej,
c. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu.
4. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator – Uczestnik
powinien dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a. komputer lub urządzenie mobilne z internetową przeglądarką WWW obsługującą
technologie JavaScript,
b. połączenie z siecią Internet,
c. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
5. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze
standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom,
przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia
działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą
elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu
składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych
odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi
świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych
podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez informacje
na Stronie Konkursowej.
6. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne: a) kodowanie
transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem, b) zabezpieczenie bazy danych przed
niepowołanym dostępem.
7. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub akceptacja przez
Uczestnika Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
8. Zgoda Uczestnika na korzystanie z objętych Regulaminem usług świadczonych drogą
elektroniczną może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną świadczonej w oparciu o Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika
o usunięcie z bazy danych Konkursu. Dokonane przez Uczestnika zgłoszenie do udziału
w Konkursie staje się nieważne z chwilą cofnięcia przez Uczestnika zgody na świadczenie usług
drogą elektroniczną.
9. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
10. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia
rozdziału IX Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
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11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344
t.j.). Art. 12.
XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego
postanowienia przed przystąpieniem do Konkursu.

2.

Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie Internetowej
Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

3.

Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
na osobę trzecią,

4.

Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).

5.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1019 r. poz. 2277).

6.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych, posiadających status konsumenta w myśl art. 22¹ kodeksu
cywilnego.

7.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz
innych obowiązujących ustaw.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie jego
trwania, bez podania przyczyny, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez
Uczestników Konkursu i pogarszać jego warunków. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni
o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej Konkursu.

9.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

10. W przypadku sporu związanego z niniejszą Akcją promocyjną Strony będą się starały rozwiązać
go w sposób polubowny. Jeżeli to się nie powiedzie w rozsądnym terminie, rozstrzygnięcie sporu
zostanie poddane właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu
____________________________________
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Podstawa prawna: art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1019 r. poz.
2277).
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