REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO POD HASŁEM
„Czas morskiego oczyszczenia”
I SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE
Konkurs - jednoetapowe postępowanie prowadzone przez Organizatora pod nazwą „Czas morskiego
oczyszczenia“, zawierające element rywalizacji, w którym wybrany zostanie dwóch Laureatów Konkursu i
przyznane nagrody, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Regulamin – dokument regulujący zasady przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia dwóch Laureatów
Konkurusu spośród uczestników Konkursu, opublikowany na stronie internetowej www.organique.pl, z
możliwością jego pobrania, zapisania i odtwarzania.
Fundator Nagród – ORGANIQUE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Pl.
Strzelecki 20 lok 2 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000378873, posiadającą nadany Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP) 8951939459 oraz numer identyfikacyjny REGON 020898014, reprezentowaną
przez komplementariusza: ORGANIQUE Sp. z o. o. z siedzibą w Obornikach Śląskich, przy ul. Siemianickiej 59,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000368758, w imieniu której działa jednoosobowo Tomasz Czarski –
Prezes Zarządu, zgodnie z zasadą jej reprezentacji, tj. samodzielnej jednoosobowej reprezentacji przez każdego
z członków zarządu Spółki,
Organizator Konkursu (Organizator) – ORGANIQUE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSp. k. z siedzibą
we Wrocławiu, Pl. Strzelecki 20 lok 2 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000378873,
posiadającą nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 8951939459 oraz numer identyfikacyjny REGON
020898014, reprezentowaną przez komplementariusza: ORGANIQUE Sp. z o. o. z siedzibą w Obornikach
Śląskich, przy ul. Siemianickiej 59, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000368758, w imieniu
której działa jednoosobowo Tomasz Czarski – Prezes Zarządu, zgodnie z zasadą jej reprezentacji, tj.
samodzielnej jednoosobowej reprezentacji przez każdego z członków zarządu Spółki,
Uczestnik Konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca ważny paszport, przynajmniej w okresie od 15 czerwca 2017
r. do 27 kwietnia 2018 r., która dokonała w terminach i na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu
zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu.
Praca Konkursowa – zdjęcie wysokiej jakości (minimum 75 dpi)o objętości od 2MB do 5MB wykonane przez
Uczestnika Konkursu, przedstawiające morską aranżację z wykorzystaniem produktu z Terapii Detoksykującej
Sea Essence marki Organique, zgodnie z Regulaminem, umieszczona na profilu Instagram Uczestnika Konkursu.

Jury Konkursu – ciało składające się z 3 osób - blogerki modowej i podróżniczki - Anny Skury, dwóch
przedstawicieli Fundatora Nagród, powołane do rozstrzygnięcia Konkursu, tj. do wyłonienia Laureata Konkursu i
Wyróżnionych oraz przyznania nagród.
Laureat Konkursu – Dwóch Uczestników Konkursu, których Praca Konkursowa została wyłoniona przez Jury,
jako zwycięska i którym przyznano nagrodę główną.

II ZASADY OGÓLNE KONKURSU
1

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w czasie trwania Konkursu, tj. od dnia 17 maja 2017
r. od godz. 10:00 do dnia 15 czerwca 2017 r. do godz. 23:59 opublikowały na swoim prywatnym profilu
w aplikacji Instagram zdjęcie przedstawiające morską aranżację z wykorzystaniem produktu z Terapii
Detoksykującej Sea Essence marki Organique, oznaczyły pod zdjęciem profil marki Organique (tj.
organique_polska), oznaczyły pod zdjęciem profil Anny Skury (tj. whatannawears),oznaczyły pod
zdjęciem hashtag konkursowy (tj. #SeaEssence)), polubiły profil na Instagramie Organique (tj.
organique_polska), polubiły profil na Instagramie Anny Skury (tj. whatannawears).

2

Celem Konkursu jest promocja nowej Terapii Detoksykującej Sea Essence marki Organique - należącej
do Fundatora Nagród.

3

Dwóch Uczestników Konkursu, wyłonionych jako Laureaci Konkursu, otrzyma nagrodę wskazaną w
Rozdziale V „Nagroda Główna” Regulaminu.

4

Przed zgłoszeniem do Konkursu Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego
Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne
z zaakceptowaniem Regulaminu.

5

Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z
udziału w Konkursie bez podawania powodu rezygnacji, powiadamiając Organizatora Konkursu o
swojej decyzji na piśmie, na adres siedziby Organizatora Konkursu lub też usuwając zdjęcie
konkursowe ze swojego profilu na Instagramie. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji lub
usunięcia zdjęcia, Uczestnik nie bierze udziału w dalszej części Konkursu.
III ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
1

samodzielne wykonanie zdjęcia prezentującego morską aranżację. Konieczne jest, aby na
zdjęciu pojawił się dwa dowolne produkt z nowej Terapii Detoksykującej marki Organique,
zdjęcie powinno być wykonane zgodnie z zasadami przedstawionymi w nieniejszym
regulaminie.

2

Zdjęcie należy opulikować w terminie od 17.05.2017 r. do 15.06.2017 r. na swoim prywatnym
profilu na Instragramie.

3

Zdjęcie należy oznaczyć w następujący sposób: profil marki Organique (tj. organique_polska),
profil Anny Skury (tj. whatannawears) oraz oznaczyć pod zdjęciem hashtag konkursowy (tj.
#SeaEssence).

4

Polubienie profilu na Instagramie Organique (tj. organique_polska) oraz Anny Skury (tj.
whatannawears).

5

Zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu – uczestnictwo w konkursie jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

6

Prace Konkursowe, które zostaną zgłoszone po godz. 23.59 w dniu 15 czerwca 2017 r. nie
będą brały udziału w Konkursie.

7

Każdy Uczestnik Konkursu może opublikować na swoim proflu dowolną ilość zdjęć, jednakże
Uczestnik Konkursu może wygrać nie więcej niż jedną nagrodę, o której mowa w rozdziale V
NAGRODA GŁÓWNA.

8

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz Fundatora
Nagród, zatrudnieni zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i świadczący usługi na
podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, ani też członkowie ich rodzin.
Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2

Uczestnik Konkursu niniejszym oświadcza, że:
1

jest wyłącznym twórcą zgłaszanej do Konkursu Pracy Konkursowej oraz posiada do niej pełnię
osobistych i majątkowych praw autorskich;

2

dostarczona

Praca

Konkursowa

nie

narusza

żadnych

praw

osób

trzecich,

a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, dóbr
osobistych, w tym wizerunku i innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich;
3

ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu, a w
przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Organizatora
lub Fundatora Nagród, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub Fundatora Nagród
z obowiązku świadczenia, a w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko Organizatorowi
lub Fundatorowi Nagród, wstąpić do tego postępowania zamiast lub obok tego Organizatora
lub Fundatora Nagród;

4

w przypadku gdy Praca Konkursowa zawiera wizerunek Uczestnika lub osoby trzeciej,
Uczestnik poprzez opublikowanie zdjęcia oświadcza, że posiada zgodę osób uprawnionych na
ich rozpowszechnianie przez Organizatora oraz Fundatora Nagród, zgodnie z niniejszym
punktem oraz pkt 5 poniżej i działając w imieniu własnym i z upoważnienia tych osób trzecich
udziela zgody na rozpowszechnianie tych wizerunków, nieodpłatnie i bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, w celu dotyczącym promocji Konkursu, marki Organique oraz
zaprezentowania

dwóch

zwycięskich

prac

na

stronach

internetowych,

mediach

społecznościowych, wewnętrzym magazynie Organizatora oraz Fundatora Nagród;
5

w przypadku gdy Praca Konkursowa lub jej część stanowi utwór w rozumieniu ustawy
z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik udziela
Organizatorowi oraz Fundatorowi Nagród licencji niewyłącznej do korzystania z utworu w

całości lub części oraz w tym zakresie, prawa do udzielania sublicencji, udzielania zezwolenia
na wykonywanie praw zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich
znanych w chwili zgłoszenia Pracy Konkursowej polach eksploatacji, a w szczególności:
a

utrwalanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową i poprzez wprowadzanie do pamięci
komputera;

b

zwielokrotnianie egzemplarzy jakąkolwiek znaną w chwili zgłoszenia Pracy
Konkursowej techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, cyfrową i poprzez wprowadzanie do pamięci komputera;

c

wprowadzanie egzemplarzy do obrotu i rozpowszechnianie utworu w inny sposób;

d

najem oryginału albo egzemplarzy;

e

użyczenie oryginału albo egzemplarzy;

f

publiczne wykonanie;

g

wystawienie;

h

wyświetlenie:

i

odtworzenie;

j

nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację
naziemną;

k

nadawanie za pomocą satelity;

l

reemitowanie,

m

publikowanie w prasie i mediach, w tym w sieci Internet, w celu dotyczącym
promocji Konkursu, marki „Organique“ Organizatora oraz zaprezentowania
zwycięskich Prac Konkursowych przez Organizatora na jego stronach internetowych ,

n

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez wprowadzenie do sieci
Internet;

o

wykorzystywanie w celach reklamowych i marketingowych oraz w materiałach POS;

p

wykonywanie opracowań utworów lub ich części i ich rozpowszechnianie na polach
eksploatacji określonych powyżej.

9

Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 8 powyżej nastąpi w momencie przesłania zdjęcia za pomocą
aplikacji Instagram wraz z publikacją ww. Hashtagów i oznaczeń,

10

W przypadku, gdy Organizator wyrazi wolę uzyskania pełni majątkowych praw autorskich do utworów,
wówczas zwróci się do Uczestnika z propozycją zawarcia odpowiednich umów juz nieodpłatnego
przeniesienia majątkowych praw autorskich, w formie pisemnej.
IV PRZEBIEG KONKURSU

1

Prace Konkursowe ocenia Jury Konkursu, które wyłoni 2 (słownie: dwie) zwycięskie Prace Konkursowe,
których wykonawcy, jako Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę główną przewidzianą w Regulaminie.

2

Jury Konkursu oceniając Prace Konkursowe, będzie brało pod uwagę w szczególności następujące
kryteria:
1) kreatywność Pracy Konkursowej;
2) oryginalność w interpretacji zadnia konkursowego;
3) jakość wykonania zdjęcia.

3

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się nie później niż do dnia 20 czerwca 2017r.

4

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie imienia i nazwiska Laureatów Konkursu,
nie później niż dnia 20 czerwca 2017r. na Stronie internetowej Organizatora oraz na profilach What
Anna Wears prowadzonych na portalach facebook.com oraz instagram.com, a także poprzez
przesłanie informacji o zwycięstwie bezpośrednio do Laureatów Konkursu poprzez wiadomość
prywatną na Instagramie. Uczestnik Konkursu niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na
wykorzystanie jego imienia i nazwiska w przypadku wygranej, w celu publikacji wyników Konkursu.

5

Od decyzji Jury

Konkursu nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Uczestnik Konkursu

niezadowolony z decyzji Jury lub z przebiegu Konkursu ma prawo złożyć reklamację skierowaną do
Organizatora, a także dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym.
V NAGRODA GŁÓWNA

1. Laureat

2.

3.

Konkursu
zdobywa
ufundowaną
przez
Fundatora
nagrodę
główną:
nagrodę rzeczową – wyjazd na wyspę Bali, Indonezja, w okresie od 26 września 2017 r. do 3 października
2017 r. (w tym łącznie dwa dni podróży z Warszawy na miejsce i z powrotem) wraz z p. Anną Skurą, o
łącznej wartości 1750 euro, obejmującą świadczenia opisane szczegółowo w ust. 4 poniżej.
W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego Fundator Nagrody będzie
zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości
przyznanej Laureatowi Konkursu nagrody (zwaną dalej „nagrodą”) w Konkursie, opisanej w ust.1 powyżej
oraz w ust. 4 poniżej niniejszego Regulaminu, do nagrody tej zostanie przyznana dodatkowa nagroda
pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody (w zaokrągleniu do pełnych PLN). W przypadku:
- nagrody o wartości 1750 euro, nagroda pieniężna wyniesie 194,00 euro,
Nagroda pieniężną jest przeznaczona wyłącznie na zapłatę podatku dochodowego, który Fundator
Nagrody obowiązany jest pobrać przed wydaniem Nagrody (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41
ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Laureat Konkursu wyraża zgodę i
upoważnia Fundatora Nagród do potrącenia z wartości otrzymanych nagród kwoty odpowiadającej
nagrodzie pieniężnej i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Laureata Konkursu
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Świadczenia jakie obejmuje nagroda główna:
1.

Lot w obie strony liniami Emirates, wylot z Warszawy w dniu 26.09.2017 r. o godzinie 15:00,
przesiadka trwająca 2 godziny, przylot do Denpasar w dniu 27.09.2017 r. o godzinie 14:30. Powrót
z Denpasar, wylot w dniu 02.10.2017 r. o 16:30, przesiadka w Dubaju trwająca 10 godzin, przylot
do Warszawy w dniu 03.10.2017 r. o 12:10. W cenie lotu zawarty jest bagaż 20 kg + podręczny.

2.

Wszystkie transporty w czasie wycieczki wynikające z programu

(auta wyposażone

w klimatyzację oraz miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa dla każdego pasażera);

3.

ubezpieczenie turystyczne AXA na cały czas trwania wyjazdu w zakresie zgodnym z załącznikiem
numer 1; doubezpiecznie ponad zakres wskazany w załączniku numer 1 leży po Stronie Uczestnika
Konkursu

4.

zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym - 3 noce w hotelu Boho Bingbin ze śniadaniem;

5.

zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym - 2 noce w hotelu The Palm Groove Lembongan ze
śniadaniem;

6.

Wszystkie świadczenia wynikające z programu (tj. masaże, degustacje, dodatkowe napoje, joga,
zwiedzanie, bilety);

7.

Wyżywienie: codziennie śniadania oraz obiadokolacje;

8.

Opiekę koordynatorów;

9.

Pełne wsparcie na każdym etapie podróży;

10. Wsparcie w odprawie online i przygotowanie kart pokładowych przed lotem.
5.

Nagroda nie obejmuje:
1.

dojazdu Uczestnika Konkursu do Warszawy na lotnisko i powrotu z Warszawy po zakończeniu
wyjazdu;

2.

opłaty związanej z przekroczeniem wagi bagażu rejestrowego;

3.

wydatków osobistych;

4.

biletów wstępu do innych miejsc niż wskazane w Programie wyjazdu jako zapewnione przez
Organizatora wyjazdu.

5. szczepienia i chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna zalecane przez WHO (Światowa Organizacja
Zdrowia) leżą po Stronie Uczestnika Konkursu.
6.

Za szkody wyrządzone przez Laureata Konkursu podczas korzystania z nagrody głównej odpowiada
sam Laureat Konkursu.

7.

Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich ekwiwalent pieniężny, a nagroda pieniężna, o której
mowa w ust. 2 i ust. 3

powyżej jest przeznaczona wyłącznie na pobranie należnego podatku

dochodowego i nie podlega wypłacie Laureatowi Konkursu. Organizator przy tym zastrzega, że jeżeli
z przyczyn losowych uczestnictwo Anny Skury w Wyjeździe nie będzie możliwe, Organizator
według własnego uznania upoważniony jest do przeprowadzenia Wyjazdu bez obecności Anny
Skury lub zorganizować uczestnictwo innej wybranej przez siebie osoby. Laureatowi Konkursu
nie przysługuje z tego tytułu wobec Organizatora ani

Fundatora żadne roszczenie, w tym

odszkodowawcze, ani zamiana na inną nagrodę lub na jej ekwiwalent pieniężny.
8.

Po wyłonieniu dwóch zwycięzców, Laureaci Konkursu zbowiązani są dostarczyć Organizatorowi swoje
następujące, dane niezbędne dla zorganizowania wyjazdu Laureata Konkursu: imiona i nazwiska, daty
urodzenia, numer PESEL, adresy, numery paszportu oraz daty wydania i daty ważności paszportu, nie
później niż do dnia 25 czerwca 2017 r. Powyższe dane należy przekazać w formie e-mail na adres:
seaessence@organique.pl Brak przesłania ww. danych w tym terminie może uniemożliwić realizację
nagrody, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku nagroda nie podlega

wymianie na inną. Laureat Konkursu proszony jest jednak, aby w miarę możliwości powyżej wskazane
dane przesłał jak najszybciej, w celu zapewnienia sprawniejszej organizacji wyjazdu.
7

Z wyjazdu stanowiącego nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 1 powyżej, na zlecenie Fundatora
Nagród powstanie relacja, w tym w formie zdjęć i filmu, która może być opublikowana na Stronie
internetowej Organizatora Konkursu oraz w mediach społecznościowych Organizatora Konkursu, blogu
What Anna Wears oraz na profilu What Anna Wears prowadzonym na instagram.com oraz
facebook.com, film oraz zdjęcia mogą być wykorzystywane przez Organizatora Konkursu do aktywnej
promocji marki „Organique“ na przestrzeni Internetu, na co Uczestnik Konkursu, w przypadku
wygranej i wzięcia udziału w wyjeździe wyraża zgodę, w szczególności w zakresie rozpowszechniania
jego wizerunku oraz imienia i nazwiska.

8

Organizatorem wyjazdu stanowiącego nagrodę rzeczową opisaną w ust. 1 powyżej na wyspę Bali jest
Pan Marek Warmuz-właściciel, prowadzący działalność gospodarczej pod firmą P.H.U.P. Doperacja
Label Marek Warmuz, z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej (34-130) przy ulicy Wojciecha Weissa 2/16,
REGON 852525898, numer NIP: 551 229 16 35, numer Regon: 852525898.
VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i prawidłowy przebieg Konkursu.
VII
1

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Organizator, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, powołuje Komisję składającą się z
dwóch osób.

2

Komisja rozpatruje także reklamacje związane z przebiegiem Konkursu w zakresie wskazanym w ust.5
punktu IV Przebieg Konkursu niniejszego Regulaminu.

3

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać w czasie trwania Konkursu oraz w terminie
30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

4

W celu zapewnienia sprawniejszego i szybszego rozpoznawania reklamacji, składający reklamację jest
proszony o zgłaszanie reklamacji w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub mailem na
adres e-mail – seaessence@organique.pl. W reklamacji prosimy podać Państwa żądania w związku ze
złożeniem reklamacji oraz adres, na jaki mamy wysłać odpowiedź.

5

Komisja poinformuje składającego reklamację o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od
dnia doręczenia reklamacji.
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VIII
1

Niezależnie od powyższego, Uczestnik może dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W celu przeprowadzania Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, przetwarzane są
dane osobowe osób fizycznych uczestniczących w Konkursie.

2

Administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Konkursie jest Fundator
Nagród.

3

Fundator Nagród przetwarzając dane osobowe lub powierzając ich przetwarzanie dokłada wszelkiej
staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności osób uczestniczących w Konkursie.

4

Fundator Nagród przetwarza następujące dane Laureatów Konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, nr PESEL, numeru paszportu, datę urodzenia, datę wydania i ważności paszportu
Laureata Konkursu oraz adres zamieszkania.

5

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
w tym rozpatrywania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 19 i 20 poniżej.

6

Dane nie są udostępniane osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy obowiązek
udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7

Osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,

uzupełniania

i

usuwania,

zgodnie

z zasadami

określonymi

w

ustawie

o ochronie danych osobowych.
8

Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne
do udziału w Konkursie.

9

Fundator Nagród jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych oraz zapobiegające
utracie tych danych, w szczególności przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, korzystając we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy
informatycznej.

10

W celu realizacji Konkursu zgodnie z Regulaminem, Fundator Nagród świadczy na rzecz Uczestników
Konkursu usługi drogą elektroniczną polegające na udostępnianiu Regulaminu na Stronie internetowej
Organizatora Konkursu www.organique.pl z możliwością jego pobrania, zapisania i odtwarzania.

11

Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie przeprowadzania Konkursu zostają zawarte
w chwili dokonania zgłoszenia do Konkursu i ulegają rozwiązaniu z chwilą zakończenia Konkursu albo z
chwilą zakończenia udziału danego Uczestnika w Konkursie, poprzez złożenie przez niego oświadczenia
o rezygnacji, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy siedziby firmy
Organizatora.

12

Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje nieodpłatnie.

13

W celu realizacji Konkursu, Fundator Nagród przetwarza dane osobowe w zakresie danych, o których
mowa w ust. 4 powyżej, z chwilą ich uzyskania od Uczestników Konkursu. Fundator Nagrody Konkursu
na podstawie umów podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, powierzył przetwarzanie
danych osobowych Laureatów Konkursu – w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu
e-mail a także nr PESEL, numeru paszportu, daty urodzenia, dat wydania i ważności paszportu Laureata
Konkursu oraz adresu zamieszkania, jeśli będzie to konieczne dla zrealizowania Nagrody głównej –
Markowi Warmuz – właścicielowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą P.H.U.P.
Doperacja Label Marek Warmuz, z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej (34-130) przy ulicy Wojciecha
Weissa 2/16, REGON 852525898, NIP 551 229 16 35.

14

Warunkami technicznymi niezbędnymi do uzyskania dostępu do usług świadczonych drogą
elektroniczną, określonych w Regulaminie jest: urządzenie posiadające dostęp do Internetu oraz

zainstalowaną przeglądarkę internetową. W przypadku usługi świadczonej drogą elektroniczną przez
Organizatora, konieczne jest także posiadanie adresu e-mail.
15

Zakazuje się dostarczania przez Uczestników Konkursu treści o charakterze bezprawnym, w tym w
szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi
rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

16

W związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną nie istnieją żadne szczególne zagrożenia o
których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.). Fundator Nagród zwraca jednak uwagę, że świadczenie usług
drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika Konkursu jako użytkownika
Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w
szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika Konkursu
oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych,
spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

17

By zminimalizować zagrożenia, o których mowa w ust. 16 powyżej, Uczestnik Konkursu powinien
zaopatrzyć się w sprzęt, który wykorzystuje do podłączenia się do Internetu w program antywirusowy i
dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

18

Fundator Nagród korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy
informatycznej.

19

W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w przypadku uzyskania przez Fundatora
Nagród będącego jednocześnie usługodawcą wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę, będącego
osobą fizyczną z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z zasadami świadczenia usług
elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub z obowiązującymi przepisami
(niedozwolone korzystanie), Fundator Nagród lub Organizator jako usługodawcy mogą przetwarzać
dane osobowe takiego usługobiorcy również w zakresie niezbędnym do ustalenia jego
odpowiedzialności, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

20

Dane osobowe ww. osób przetwarzane są również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń
związanych z ich uczestnictwem w Konkursie - na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

21

Reklamacje

dotyczące

świadczenia

usług

drogą

elektroniczną

są

rozpoznawane

zgodnie

z zasadami określonymi w rozdziale VII Regulaminu.
22

Dane osobowe osób fizycznych podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.).

23

Fundator Nagród jako usługodawca stosuje pliki cookies. Informacje zbierane za pomocą cookies
pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników Internetu,
jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników

ze Strony internetowej Konkursu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na
zapisywanie pliów cookies nie uniemożliwia korzystania ze Strony internetowej Konkursu, może jednak
spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu ze Strony internetowej Konkursu.

Załącznik numer 1
Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpiecznie podczas wyjazdu zawarte zostało z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i
Reasekuracji S.A. w zakresie KL, NNW (obejmującego wszystkie ryzyka związane z Wyjazdem) o
minimalnej sumie ubezpieczenia ( KL 30 000 Euro, OC 50 000 Euro, NNW 2000 Euro, BP 200
Euro ). Wskazane limity ubezpieczenia obejmują całą grupę.

Regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2017 roku.

Wrocław, dnia 12.05.2017r.

