Regulamin Konkursu „Tajemnice Modnie w Oknie” zwany dalej „Regulaminem”.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa konkursu.
Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą
„Tajemnice Modnie w Oknie ".
2. Organizator konkursu.
Organizatorem Konkursu (dalej Organizator) jest ANWIS sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku ul. Smocza
16/18; 87-800 Włocławek, REGON: 147281670; NIP: 5252588797; zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000513351
3. Cele konkursu
Celem konkursu jest promocja działalności aplikacji internetowych administrowanych przez
Organizatora

w

tym:

https://www.modniewoknie.pl,

https://blog.modniewoknie.pl,

https://quiz.modniewoknie.pl
4. Forma Konkursu.
Konkurs nie zależy od elementu przypadku. Nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną,
fantową, promocyjną, czy jakąkolwiek grą losową bądź zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn.
zm.).
5. Obszar prowadzenia konkursu.
Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony będzie w obrębie stron
internetowych

https://quiz.modniewoknie.pl,

https://www.modniewoknie.pl,

https://blog.modniewoknie.pl oraz profilu social media https://facebook.com/modniewoknie.
6. Czas trwania Konkursu.
Konkurs trwa od dnia 5 lipca 2018 roku do dnia 13 sierpnia 2018 roku.

§2 INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych
Przystępując do Konkursu Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, adres e-mail, fakt
ukończenia 18 roku życia, adres IP, profil platformy Facebook, brak powiązania formalnego z
Organizatorem.
Laureaci Konkursu podają dodatkowo następujące dane: nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL,
numer telefonu.
Wyżej wskazane dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie i zgodnie z
Rozporządzeniem 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1
oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych
ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do udziału w Konkursie i wydania nagrody.
Celem przetwarzania danych jest zapewnienie możliwości uczestnictwa w konkursie i ewentualnego
wydania nagród w konkursie oraz prowadzenie działań marketingowych dla usług, produktów i treści
oferowanych przez Organizatora.
Osobom powierzającym Organizatorowi dane osobowe przysługuje prawo dostępu do nich,
sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zgodę na
przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Konkursie przez
Uczestnika jak i rezygnacją z nagrody przez ewentualnego laureata. Każda osoba czyjej dane są
przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony
praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat
przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda
osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Organizatora pod adres ul. Spółdzielcza 3, 87800 Włocławek lub wysyłając wiadomość e-mail na adres witamy@modniewoknie.pl.
2. Korzystanie z serwisów internetowych Organizatora a dane osobowe.
Korzystanie z wskazanych w Regulaminie stron internetowych podlega regulacjom Polityki
Prywatności, których treść dostępna jest pod następującymi adresami internetowymi:

https://www.modniewoknie.pl/polityka-prywatnosci
https://blog.modniewoknie.pl/polityka-prywatnosci
Korzystanie z platformy Facebook podlega zasadom ustalanym przez jej operatora i nie jest zależne od
Organizatora.
§3 UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca wszystkie poniższe warunki:
a) ma ukończone 18 lat,
b) zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
c) nie jest pracownikiem Organizatora,
d) nie jest członkiem najbliższej rodziny osób będących pracownikami Organizatora. Jako członka
rodziny Regulamin określa: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz
przysposabiających. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, pracownik tymczasowy świadczących pracę na
rzecz Organizatora jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
§4 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunki udziału w konkursie:
a) Uzupełnienie wymaganych pól formularza zgłoszenia znajdującego się pod adresem
internetowym https://quiz.modniewoknie.pl/tajemnice-modnie-w-oknie Pola wymagane to:
imię, adres e-mail, akceptacja zgody na przesyłanie informacji poprzez pocztę e-mail.
b) Odpowiedzi na pytania związane z działalnością Organizatora zorganizowane w formie quizu.
Dla każdego pytania dostępna jest jedna poprawna odpowiedź.
c) Organizator będzie mierzył czas odpowiedzi na pytania oraz ilość poprawnych odpowiedzi.
d) Wykonanie zabawy kreatywnej w postaci ułożenie hasła promującego działalność serwisu
modniewoknie.pl i publikację go jako komentarz pod wpisem konkursowym fanpage
organizatora pod adresem https://facebook.com/modniewoknie
e) Laureatami konkursu zostaną Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe zostaną najwyżej
ocenione przez komisję konkursową Modnie w Oknie.
2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu.

3. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych i zakwalifikuje jako
niepoprawne zgłoszenia konkursowe mające charakter dyskryminujący, obraźliwy,
zawierające treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa i zasadami współżycia społecznego.
4. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w §4 ust. 1, lit. D, zawierającego pracę konkursową
hasło promujące działalność Modnie w Oknie Uczestnik oświadcza, że przenosi na
Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich dotyczących hasła promującego
działalność serwisu modniewoknie.pl bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na
wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, wymienionych w
ustawie Prawo autorskie i prawa pokrewne w dniu ogłoszenia , a w szczególności:
a) utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części jakąkolwiek techniką w tym
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i na jakichkolwiek
nośnikach, w tym wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, w
tym ogólnie dostępnych typu Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) rozpowszechniania Utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany Utworu, w tym także wykonywania praw zależnych w
stosunku do Utworu bez potrzeby uzyskiwania oddzielnej zgody;
e) modyfikowania, adaptowania, modernizowania Utworu według potrzeb Zamawiającego
wynikających z prowadzonej działalności;
f)

wykorzystywania Utworu we fragmentach lub w całości w innych aplikacjach.

5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie według procedury
przedstawionej w §4 ust. 1 Regulaminu. Jeden Uczestnik może zostać Laureatem tylko jednej
Nagrody Głównej bądź jednej Nagrody I bądź II stopnia.
6. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od dnia 5 lipca 2018 roku do dnia 13 sierpnia 2018
roku.

§5 NAGRODY W KONKURSIE
1. Dla Laureatów Konkursu ufundowano następujące nagrody:
a) Nagroda Główna, w postaci karty podarunkowej Modnie w Oknie do wykorzystania na zakup
towarów i usług u naszych Partnerów o wartości 1 000 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą
pieniężną w wysokości 100 zł przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości
100 zł nie jest wypłacana bezpośrednio Laureatowi, lecz potrącana jest przez Organizatora na
poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.
Łącznie Organizator ufundował jedną Nagrodę Główną o łącznej wartości 1 000 zł brutto
(słownie: jeden tysiąc złotych).
b) Nagroda I stopnia, w postaci karty podarunkowej Modnie w Oknie do wykorzystania na zakup
towarów i usług u naszych Partnerów o wartości 500 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą
pieniężną w wysokości 50 zł przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 50
zł nie jest wypłacana bezpośrednio Laureatowi, lecz potrącana jest przez Organizatora na
poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.
Łącznie Organizator ufundował jedną Nagrodę I Stopnia o łącznej wartości 500 zł brutto
(słownie: pięćset złotych).
c) Nagroda II stopnia, w postaci karty podarunkowej Modnie w Oknie do wykorzystania na zakup
towarów i usług u naszych Partnerów o wartości 300 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą
pieniężną w wysokości 30 zł przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 30
zł nie jest wypłacana bezpośrednio Laureatowi, lecz potrącana jest przez Organizatora na
poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.
Łącznie Organizator ufundował jedną Nagrodę I Stopnia o łącznej wartości 300 zł brutto
(słownie: trzysta złotych).

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub substytut ani na ekwiwalent pieniężny.
Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
3. Pełna lista Partnerów upoważnionych do realizacji voucherów znajduje się na stronie:
https://www.modniewoknie.pl/wyszukaj-lokalnego-sprzedawce
§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

1. Organizator oświadcza, iż Nagrody w Konkursie są przekazywane Laureatom zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U.
z 2012 r. poz. 361 z późn zm.).
§7 TERMIN I MIEJSCE WYŁONIENIA LAUREATÓW
1. Za wyłonienie Laureatów Konkursu odpowiedzialna będzie komisja w skład, której wejdzie
dwóch Przedstawicieli Organizatora.
2. Komisja obradować będzie w następującej lokalizacji: 87-800 Włocławek, ul. Spółdzielcza 3.
3. Komisja podsumuje zapisy systemu teleinformatycznego i wyłoni Laureatów zgodnie z
zasadami wskazanymi w §4 ust. 1 Regulaminu.
4. Komisja oceni jakość Zgłoszeń Konkursowych oceniając następujące kryteria: poprawność
hasła z zasadami języka polskiego, kreatywność, adekwatność do profilu działalności serwisu
modniewoknie.pl, styl. Komisja przyzna nagrody jedynie Zgłoszeniom, które w opinii Komisji są
najlepsze pod względem podanych kryteriów.
5. O przyznaniu Nagrody i jej rodzaju Laureat zostanie powiadomiony poprzez wiadomość
wysłaną przez Organizatora za pośrednictwem serwisu facebook.com w ciągu 5 dni roboczych
od momentu przyznania nagrody, nie później niż do dnia 18 sierpnia 2018 roku.
6. Laureat Nagród w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości z informacją o
wygranej zobowiązany jest przesłać Organizatorowi przesyłką rejestrowaną na adres: 87-800
Włocławek, ul. Spółdzielcza 3 następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i przeniesieniu praw autorskich stanowiące
załącznik numer 1 do Regulaminu.
7. Prawo Laureata do Nagrody wygasa, jeśli w terminie do dnia 23 sierpnia roku (decyduje data
nadania przesyłki) nie dostarczy Organizatorowi wszystkich wymaganych dokumentów i
danych. W takim wypadku Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.
8. Fundator nabywa autorskie prawa majątkowe do Zdań Laureatów z chwilą podpisania przez
Laureata oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Fundatora całości
praw majątkowych Laureata do hasła i wydania nagrody.
§8 WYDAWANIE NAGRÓD
1. Organizator po doręczeniu mu dokumentów, o których mowa §7 ust. 6 Regulaminu, i
zweryfikowaniu ich poprawności wysyła Laureatom Nagrodę za pośrednictwem przesyłki
rejestrowanej w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 roku.
§9 SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW

1. Lista Laureatów w postaci nazwy profilu serwisu facebook.com Laureata zostanie ogłoszona za
pośrednictwem

strony

Facebook

znajdującej

się

pod

adresem

internetowym

https://facebook.com/modniewoknie
§10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres: Modnie w
Oknie, 87-800 Włocławek ul. Spółdzielcza 3 najpóźniej do dnia 29 sierpnia roku (data
wpłynięcia reklamacji do Organizatora).
2. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład wyłoni Organizator.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po
dacie wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku
reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji potrwa najpóźniej do dnia 12 wrześnie 2018 roku.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie
organizatora znajdującej się we Włocławku przy ulicy Spółdzielczej 3 oraz na stronie
internetowej

https://quiz.modniewoknie.pl/dokumenty/regulamin-konkursu-tajemnice-

modnie-w-oknie.pdf
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
3. Integralną część Regulaminu stanowi Załączniki nr 1.

Załącznik nr 1 Oświadczenie dla laureata Nagrody Konkursu …………………………………………………
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Dane Laureata Konkursu:

Imię i nazwisko Laureata………………………………………………………………………………………..…………………
Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania) ……………………………………………………………
Kod pocztowy:……………………………………………………..
Miejscowość:……………………………………………………….
Telefon kontaktowy:……………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………
Oświadczenia laureata Konkursu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, iż mam ukończone 18 lat i zapoznałem się z Regulaminu Konkursu ………………………………
i zasadami wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam iż nie jestem pracownikiem Organizatora ani członkiem ich najbliższej rodziny w
rozumieniu §3 ust. 3 Regulaminu.

Data………………………………………………………

Podpis*……………………………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Wyżej wskazane dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie i zgodnie z
Rozporządzeniem 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) - Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu
danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do udziału w Konkursie i wydania
nagrody.
Celem przetwarzania danych jest zapewnienie możliwości uczestnictwa w konkursie i ewentualnego
wydania nagród w konkursie oraz prowadzenie działań marketingowych dla usług, produktów i treści
oferowanych przez Organizatora.
Osobom powierzającym Organizatorowi dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich,
sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zgodę na
przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Konkursie przez
Uczestnika jak i rezygnacją z nagrody przez ewentualnego laureata. Każda osoba czyjej dane są
przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony
praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat
przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej,
każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Organizatora pod adres ul.
Spółdzielcza 3, 87-800 Włocławek lub wysyłając wiadomość e-mail na adres
witamy@modniewoknie.pl.
Oświadczenia laureata Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Fundatora
całości praw majątkowych do pracy konkursowej - hasła promującego działalność Modnie w Oknie.
Laureat oświadcza, że przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich dotyczących
hasła promującego działalność serwisu modniewoknie.pl bez żadnych ograniczeń czasowych i

terytorialnych na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji,
wymienionych w ustawie Prawo autorskie i prawa pokrewne w dniu ogłoszenia , a w szczególności:
g) utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części jakąkolwiek techniką w tym
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i na jakichkolwiek
nośnikach, w tym wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, w
tym ogólnie dostępnych typu Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;
h) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
i)

rozpowszechniania Utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

j)

tłumaczenia, przystosowywania, zmiany Utworu, w tym także wykonywania praw zależnych w
stosunku do Utworu bez potrzeby uzyskiwania oddzielnej zgody;

k) modyfikowania, adaptowania, modernizowania Utworu według potrzeb Zamawiającego
wynikających z prowadzonej działalności;
l)

wykorzystywania Utworu we fragmentach lub w całości w innych aplikacjach.

Data………………………………………………………

Podpis*……………………………………………………………

