REGULAMIN KONKURSU „ITSSELFIETIME”
ORGANIZOWANEGO NA STRONIE http://www.barwasiarkowa.pl
ORAZ W SERWISIE FACEBOOK I INSTAGRAM
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zakres, zasady i warunki uczestnictwa w
Konkursie „ITSSELFIETIME” zwanego dalej „Konkursem”, w tym także prawa i obowiązki Organizatora,
Fundatora oraz Uczestników Konkursu.
Organizatorem Konkursu jest EMILIA POSZWA, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PLATINIUM
CAST EMILIA POSZWA, ul. JAGIELLOŃSKA 60 LOK 87, 03-468 WARSZAWA, NIP 847 147 96 96, zwana dalej
„Organizatorem”.
Fundatorem nagród w konkursie jest Barwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie, przy ul. Tadeusza Szafrana 11 (30-363), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000064185, NIP: 6772152003, zwaną dalej „Fundatorem”.
Konkurs jest organizowany wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w zakresie działania portalu społecznościowego Instagram, Facebook i/lub strony internetowej
http://www.barwasiarkowa.pl. Organizator Konkursu zastrzega możliwość publikacji informacji o
Konkursie i o jego przebiegu za pośrednictwem w/w portali, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
Konkurs trwa od dnia 16 maja 2017 roku od momentu publikacji informacji o Konkursie na profilu
Organizatora i/lub Fundatora na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, YouTube oraz stronie
internetowej http://www.barwasiarkowa.pl do dnia 05 czerwca 2017 roku do godz. 23:59.
Wyniki
Konkursu
zostaną
opublikowane
na
profilu
Fundatora
prowadzonym
w ramach serwisu Facebook, Instagram i/lub na stronie internetowej https://www.barwasiarkowa.pl nie
później niż w dniu 12 czerwca 2017 roku do godziny 23:59.
Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu
Instagram, Facebook, YouTube. Właściciele tych serwisów internetowych nie ponoszą odpowiedzialności
za przebieg Konkursu. Wszelkie wątpliwości i/lub reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy
kierować wyłącznie do Organizatora na drodze pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
zasadach określonych w § 7 oraz w § 9 pkt 3 Regulaminu.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

§2
Uczestnicy Konkursu oraz zasady uczestnictwa w Konkursie
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 13 lat
i posiadają aktywne konto w serwisie Facebook i Instagram z zastrzeżeniem, że w przypadku osób
niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora pisemnej zgody rodzica lub
opiekuna prawnego na udział małoletniego w Konkursie, którzy to dodatkowo będą zobowiązani do
złożenia w imieniu Uczestnika dalszych oświadczeń, o których mowa w Regulaminie.
Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
Uczestnik w ramach Konkursu może działać wyłącznie osobiście, za pomocą jednego (1) własnego,
publicznego, spersonalizowanego konta na portalu społecznościowym Instagram.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu, wykonanie przez Uczestnika zadania konkursowego opisanego w § 3 ust. 1 poniżej przy
użyciu konta na portalu społecznościowym Instagram oraz jego poprawne i zgodne z wymaganiami
niniejszego Regulaminu zgłoszenie, zwane dalej: ,,Zgłoszeniem konkursowym”.
Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady
w nim opisane oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach
opisanych w § 6 poniżej.
Przystąpić do Konkursu można wyłącznie w czasie jego trwania wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.
Zgłoszenia konkursowe nadsyłane po zakończeniu trwania Konkursu lub też niespełniające wymagań
opisanych w ustępie 1 powyżej nie będą rozpoznawane.
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8.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów
zarządzających Organizatora i Fundatora, jak również członkowie ich rodzin (za których uważa się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia), jak
również przedstawiciele Komisji Konkursowej, o której mowa w § 3 ustęp 5 oraz członkowie ich rodzin.
9. Organizator zastrzega możliwość, wykluczenia Uczestnika z Konkursu, na każdym etapie jego trwania, w
sytuacji, gdy Uczestnik działa w sposób sprzeczny z zasadami opisanymi w Regulaminie, w tym także, jeśli
korzysta z więcej niż jednego konta na portalu Instagram oraz jeśli działa w sposób naruszający
powszechnie obowiązujące przepisy prawa i/lub porządek publiczny. Organizatorowi przysługuje prawo
wykluczenia Uczestnika także w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane
wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, gdy nie posiada on zgody osoby trzeciej na przetwarzanie i
wykorzystanie jej wizerunku oraz w przypadku gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu,
korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.
10. Organizator powinien poinformować Uczestnika o wykluczeniu go z Konkursu.

§3
Zasady i przebieg Konkursu
1.

Zadanie konkursowe polega na:
a) zaobserwowaniu przez Uczestnika profilu BARWASIARKOWA na Instagramie: @BARWASIARKOWA
b) wykonanie przez Uczestnika zdjęcia, tzw. SELFIE, zwanym dalej: ,,idealnym SELFIE” i opublikowaniu go
za pośrednictwem jego konta na portalu społecznościowym Instagram na swoim profilu Instagram,
oznaczeniu tego zdjęcia za pomocą hashtagu: #BARWASIARKOWA oraz oznaczeniu profilu
@BARWASIARKOWA a także zawarciu w komentarzu do tego zdjęcia odpowiedzi na pytanie
konkursowe: „Jaki jest twój beauty trik na idealne selfie bez filtrów?”.
2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość zadań konkursowych, jednakże każdorazowo muszą
one spełniać wymagania określone w Regulaminie. Zgłoszone przez Uczestnika zdjęcia muszą stanowić
jego autorską pracę, nigdzie wcześniej niepublikowaną oraz nienagrodzoną w żadnym konkursie.
3. Zdjęcia oraz komentarze zgłoszone do Konkursu nie mogą zawierać treści reklamowych, niecenzuralnych,
obraźliwych, pornograficznych, propagujących przemoc, faszyzm, nazizm, komunizm lub mogących
naruszać dobra osobiste Organizatora, Fundatora, innych Uczestników, czy też osób lub podmiotów
trzecich, w tym także nie mogą zawierać treści rozpowszechniających wizerunek osób trzecich bez ich
zezwolenia, a także mogących naruszać ogólne przepisy prawa.
4. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook i/lub Instagram
poprzez udostępnienie im informacji o niniejszym Konkursie, opublikowanych na profilu Organizatora i/lub
Fundatora na portalu Facebook, Instagram i/lub na stronie internetowej: https://www.barwasiarkowa.pl.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa (dalej: „Komisja”) składająca się z 5 osób . W razie wszelkich wątpliwości dotyczących
przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
6. Organizator zastrzega prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu zdjęć oraz wpisów na kontach Fundatora,
prowadzonych w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram. Wybrane zdjęcia i/lub wpisy, mogą
zostać opublikowane na stronie internetowej https://www.barwasiarkowa.pl.
7. W dniu 8 czerwca 2017 roku do godziny 23:59. Komisja podejmie ostateczną decyzję o wyłonieniu spośród
wszystkich Uczestników, którzy prawidłowo przesłali zgłoszenie konkursowe opisane w ustępie 1 powyżej
56 (słownie: pięćdziesiąt sześć) zdjęć, spomiędzy, których w dalszej kolejności, tj. do dnia 9 czerwca 2017
roku do godziny 23:59 Komisja wybierze 1 (słownie: jedno) zdjęcie, którego autor otrzyma nagrodę
główną, 5 (słownie: pięć) zdjęć, których autorzy otrzymają wyróżnienia oraz 50 (słownie: pięćdziesiąt)
zdjęć, których autorzy otrzymają upominki. Nagrodzone zdjęcia mogą zostać opublikowane na profilu
@BARWASIARKOWA prowadzonym na portalu społecznościowym Instagram, portalach internetowych
Facebook i YouTube, jak również na stronie internetowej http://www.barwasiarkowa.pl nie później niż w
terminie wskazanym w § 1 ustęp 6 powyżej.
8. Komisja przy ocenianiu zdjęć będzie brać pod uwagę styl, kreatywność i zaangażowanie Uczestników, a
także zgodność Zgłoszenia konkursowego z opisem zadania konkursowego wskazanego w ustępie 1
powyżej.
9. Decyzje podejmowane przez Komisję są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu, przy czym nie
wyłącza to prawa Uczestników do dochodzenia swych roszczeń od Organizatora na drodze
odszkodowawczej.
10. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres –
barwakonkurs@platiniumcast.pl z informacją o składanej przez niego rezygnacji. Rezygnacja w przypadku
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zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która to pozostaje wówczas do
wyłącznej dyspozycji Fundatora.
11. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub
naruszających dobre imię marki BARWA, Fundatora, Organizatora oraz podmiotów i marek promujących
produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką BARWA, nawet po
wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.

§4
Nagrody
1.

2.
3.
4.
5.

Nagrodami przewidzianymi dla Uczestników Konkursu są:
a) nagroda główna – iPhone 7 32 GB oraz zestaw kosmetyków Barwa Siarkowa Quick
(Antytrądzikowa pianka myjąca 150 ml, Złuszczająca maseczka 40 ml oraz Krem Selfie Time 40 ml)
+ SELFIE RING dla 1/56 zwycięzców Konkursu; wartość nagrody głównej wynosi ok. 3.590 zł,
b) wyróżnienia - aparat Instax Mini 8 wraz z kliszą 10 zdjęć oraz zestaw kosmetyków Barwa Siarkowa
Quick (Antytrądzikowa pianka myjąca 150 ml, Złuszczająca maseczka 40 ml oraz Krem Selfie Time
40 ml) + SELFIE RING dla 5/56 zwycięzców Konkursu; wartość wyróżnienia wynosi ok. 450,00 zł
każdy,
c) upominki - zestaw kosmetyków Barwa Siarkowa Quick (Antytrądzikowa pianka myjąca 150 ml,
Złuszczająca maseczka 40 ml oraz Krem Selfie Time 40 ml) + SELFIE RING dla 50/56 zwycięzców
Konkursu; wartość upominku wynosi ok. 90,00 zł każdy,
zwane wspólnie w dalszej części Regulaminu łącznie lub każda z osobna ,,Nagrodami” i/lub
,,Nagrodą”.
Sponsorem Nagród w Konkursie jest Fundator.
Nagrody nie podlegają zamianie bądź wymianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też na ich
równowartość pieniężną.
Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie, w tym także na osobę trzecią
utrwalaną na zdjęciu przesłanym w ramach Zadania konkursowego.
Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie i na zasadach niniejszego Regulaminu. Sposób
wydawania Nagród opisany jest w § 5 poniżej.

§5
Wydawanie Nagród
1.

2.

3.

Uczestnicy uprawnieni do odbioru Nagród zostaną indywidualnie poinformowani przez Organizatora o ich
wygranej poprzez wysłanie do nich prywatnej wiadomości za pośrednictwem portalu Instagram,
Facebook, a także poprzez umieszczenie stosownej informacji zawierającej wskazanie zwycięskiego zdjęcia
oraz jego autora na profilu Fundatora w serwisie Instagram, Facebook i/lub na stronie internetowej
https://www.barwasiarkowa.pl, w terminie wskazanym w § 1 ustęp 6 powyżej.
Uczestnik po ogłoszeniu wyników Konkursu i powiadomieniu go przez Organizatora o wygranej,
zobowiązany jest w wiadomości zwrotnej do Organizatora wysyłać na jego adres e-mail:
barwakonkurs@platiniumcast.pl, wszelkie wymagane przez Organizatora informacje, które to konieczne
będą do prawidłowego wydania Nagrody, w terminie 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia od
Organizatora, pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody lub Nagród.
Wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej musi zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) aktualny adres zamieszkania Uczestnika, na który będzie można dokonać wysyłki Nagrody,
c) numer telefonu Uczestnika,
d) adres e-mail Uczestnika,
e) oświadczenie o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emilię Poszwa,
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PLATINIUM CAST EMILIA POSZWA, ul.
JAGIELLOŃSKA 60 LOK 87, 03-468 WARSZAWA, NIP 847 147 96 96, moich danych osobowych w
celach związanych z przeprowadzeniem konkursu „ITSSELFIETIME”, tj. celem wydania nagrody i
uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z jej wydaniem. Oświadczam,
iż jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu
do moich danych, do żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Powyższa zgoda ma
charakter wyłączny, nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Przystępując do Konkursu
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego, zobowiązuję się nie korzystać względem
Organizatora i Fundatora z przysługujących mi osobistych praw autorskich do zgłoszonych do
Konkursu zdjęć”. W przypadku osób małoletnich Organizator jest uprawniony do zażądania od
rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego złożenia zgody o powyższej treści.
Brak zgłoszenia Uczestnika w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, przekazanie przez niego Zgłoszenia po
upływie tego terminu, przekazanie Organizatorowi niepełnych informacji, o których mowa w ustępie 3
powyżej, przekazanie Organizatorowi nieprawdziwych danych, o których mowa w ustępie 3 powyżej, jak i
podejmowanie przez Uczestnika lub osoby trzecie ujawnione na przesłanym przez Uczestnika zdjęciu w
ramach zgłoszenia konkursowego, działań sprzecznych z Regulaminem, tak w trakcie, jak i po zakończeniu
Konkursu, oznaczać będzie utratę prawa Uczestnika do Nagrody.
Organizator, w wiadomości e-mail stanowiącej odpowiedź na wiadomość Uczestnika opisaną w ustępie 2
powyżej, wyśle do Uczestnika wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania (opisujące sposób przekazania
Nagrody, termin wysyłki).
Organizator, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych Uczestnika, o których mowa w ust. 3
powyżej, zobowiązuje się wysłać Nagrody (w tym informacje/dokumenty niezbędne do skorzystania z
nich) na adres wskazany przez Uczestnika.
W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, decyzję odnośnie ewentualnego przyznania Nagrody
innemu Uczestnikowi podejmuje Komisja.
Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem Nagród odpowiada Organizator.
Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na
jego żądanie wymagane prawem dane, które to umożliwią prawidłowe rozliczenie zobowiązania
podatkowego.
W sytuacji, gdy na skutek wygranej przez Uczestnika zajdzie konieczność uiszczenia zobowiązania
podatkowego z tytułu wygranej, kwoty pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia w/w podatku
stanowiące dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto danej Nagrody zostaną
przekazane przez Organizatora zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,
bezpośrednio na rachunek właściwego dla miejsca zamieszkania Uczestnika urzędu skarbowego, tj. nie
będą one wypłacane bezpośrednio Uczestnikom. Uczestnik wyraża zgodę na to, aby kwota dodatkowej
nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz. Wartość podatku zostanie wyliczona i
odprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 21 lipca
1991 roku.

§6
Przetwarzanie danych osobowych
1.

2.

3.

4.

5.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator (dalej: „Administrator danych”).
Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, w tym w celu wydania uprawnionym Uczestnikom Nagród oraz uregulowania ewentualnych
zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące danych Uczestników w w/w
celach mogą zostać przekazane Urzędom Skarbowym, jak również mogą być przekazywane innym
uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Informacje dotyczące Uczestnika, w tym w szczególności jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
mogą zostać udostępnione firmom kurierskim i/lub Poczcie Polskiej w celu prawidłowego i skutecznego
doręczenia Nagrody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz
do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik
ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując swoje pełne imię i
nazwisko, adres e-mail wraz z nazwą Konkursu drogą e-mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora.
Złożenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu,
jak i wycofanie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych uważane będzie za wycofanie się
Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia
Organizatora do odmowy jej wydania.
§7
Reklamacje
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1.

2.

3.
4.

Wszelkie reklamacje dotyczące przyznanych Nagród lub związanych z przebiegiem Konkursu, Uczestnicy
winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie listem poleconym na adres Organizatora: EMILIA POSZWA
PLATINIUM CAST UL. DALANOWSKA 46 LOKAL 46, 03-566 WARSZAWA lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail Organizatora: barwakonkurs@platinicumcast.pl najpóźniej w terminie 14
dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zostaną rozpoznane przez Komisję Konkursową.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie uprawnia Komisję Konkursową do jej nierozpoznania,
jednakże w takiej sytuacji Komisja będzie musiała poinformować o tym Uczestnika. Dla oceny zachowania
terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
Reklamacja powinna zawierać informacje: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty ich
otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub za
pośrednictwem wiadomości e-mail na adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail wskazany przez
Uczestnika w reklamacji.
§8
Prawa autorskie

1.

2.

3.

4.

Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, autorskich praw majątkowych i/lub
osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami ponosi wyłącznie Uczestnik
Konkursu. Uczestnicy Konkursu przesyłając Zadanie konkursowe zawierające ich wizerunek wyrażają zgodę
na jego publikację na profilach Fundatora na portalach internetowych Facebook, Instagram i YouTube, jak
również na stronie internetowej http://www.barwasiarkowa.pl. W przypadku przesłania przez Uczestnika
Konkursu zgłoszenia konkursowego zwierającego także wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik zobowiązuje
się do posiadania niebudzącej wątpliwości zgody takiej osoby do wykorzystania jej wizerunku w ramach i
na potrzeby prowadzonego Konkursu. Uczestnik jest zobowiązany wykazać fakt posiadania takiej zgody
osoby trzeciej każdorazowo na wezwanie Organizatora i/lub Fundatora. W przypadku skierowania przez
osobę trzecią, której wizerunek znajduje się na Zadaniu konkursowym jakichkolwiek roszczeń w stosunku
do Organizatora i/lub Fundatora Uczestnik zobowiązuje się zwolnić ich z ewentualnej odpowiedzialności
względem tej osoby trzeciej.
Zgłoszenie Zadania Konkursowego przez Uczestnika oznacza udzielenie Organizatorowi i Fundatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim, w tym w szczególności do:
a) utrwalenia i zwielokrotniania dzieła w prasie, telewizji, a także w sieci Internet, w szczególności
zaś do nieograniczonego rozpowszechniania dzieła na profilu Fundatora na portalu
społecznościowym
Facebook,
Instagram
oraz
na
stronie
internetowej:
https://www.barwasiarkowa.pl,
b) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności
do Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń
elektronicznych,
c) zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi, publicznego odtworzenia,
wystawienia, wyświetlenia, nadawania i reemitowania,
d) promocji i reklamy, w tym w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów
Fundatora,
e) wprowadzenia do obrotu,
Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i Fundatora oraz
podmiotów, które Organizator lub Fundator upoważnił do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego lub
jego części, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Zgłoszenia
Konkursowego ani jego części.
Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator zastrzega, że z chwilą wydania
Uczestnikowi Nagrody nabywa w imieniu własnym, lecz na rzecz Fundatora autorskie prawa majątkowe do
zgłoszonych przez Uczestnika w Konkursie i nagrodzonych zdjęć, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i
terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim, w tym szczególności do:
a) utrwalania i zwielokrotnianie utworu przez co rozumieć należy, m.in. wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu (w tym techniką drukarską, reprograficzną, techniką cyfrową),
wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonywanie,
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
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siebie wybranym, opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, lub innych mediach
elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube), w tym w
szczególności na profilu Fundatora na portalu społecznościowym Facebook, Instagram oraz na
stronie internetowej: https://www.barwasiarkowa.pl oraz mediach nieelektronicznych,
b) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności
Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń
elektronicznych,
c) promocji i reklamy, w tym w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów
Fundatora,
d) wprowadzenia do obrotu, użyczenia oryginału lub egzemplarzy.
W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji utworu o pola niewymienione
w niniejszym Regulaminie, strony w odrębnej umowie zawartej w formie pisemnej uregulują warunki
przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw do artystycznych wykonań tego utworu na
niewymienione w niniejszej umowie pola eksploatacji. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo
pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji utworu na niewymienionych w niniejszym Regulaminie
polach eksploatacji.
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego
nagrodzone Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykorzystane, oraz że wyraża zgodę na takie jego
wykorzystanie.
§9
Postanowienia końcowe

1.

2.

3.

4.
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Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie są niekorzystne
dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Fundatora. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w
Regulaminie na profilu Fundatora w serwisie internetowym Instagram i/lub Facebook oraz na stronie
internetowej Fundatora https://www.barwasiarkowa.pl. Każdy z Uczestników zostanie powiadomiony w
sposób indywidualny o każdorazowej zmianie Regulaminu.
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą
rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego
rozwiązania sporu Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swych roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod
adresem e-mail: barwakonkurs@platiniumcast.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zapytania. Organizator jest uprawniony do odmowy udzielenia informacji,
jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków współpracy
pomiędzy Organizatorem, a Fundatorem.
Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na profilu Fundatora w serwisie
Instagram, Facebook i/lub na stronie internetowej: https://www.barwasiarkowa.pl.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
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