REGULAMIN AKCJI #pokażswójkontakt Z DNIA 15.06.2022
§ 1.

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Organizatorem akcji #pokażswójkontakt (zwanej dalej “Akcją”), jest Kontakt-Simon S.A., z siedzibą
przy ul. Bestwińskiej 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice, NIP 652-000-53-66 (zwany dalej
„Organizatorem”)
2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Akcji.
3. Akcja jest prowadzona w formie elektronicznej .
4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Akcji, tj. udzielaniem informacji na temat Akcji oraz
rozpatrywaniem reklamacji sprawuje wyznaczony pracownik Organizatora.
5. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
§ 2.

CZAS TRWANIA AKCJI

1. Akcja trwa od 27.06.2022. do odwołania.
§ 3.

UCZESTNICY AKCJI

1. Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do
czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnicy Akcji mogą przedstawić wyłącznie swoje prace, do których przysługują im pełne prawa
autorskie.
3. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Akcji;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
§ 4.

ZADANIE

1. Zadaniem Uczestnika Akcji jest dodanie fotografii realizacji z wykorzystaniem produktów KontaktSimon z oznaczeniem #pokażswójkontakt oraz @kontaktsimon, spełniającej wymagania zawarte w
par. 5 pkt. 3.
2. Organizator przesyła do użytkownika wiadomość prywatną z odwołaniem do formularza
znajdującego się na WWW Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub jej usunięcia i/oraz edycji nadesłanego
tekstu (jeśli np. zawiera elementy promocji, wizerunek osób trzecich itp.).
4. Informacje o Akcji będą dostępne u Koordynatora ze strony Organizatora.
§ 5.

WARUNKI NADSYŁANIA/SKŁADANIA PRAC ORAZ PRZEBIEG AKCJI

1. Dostęp do Akcji jest bezpłatny.
2. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza
zgłoszeniowego na stronie WWW Organizatora (Załącznik nr 1) oraz dołączenie oryginalnego pliku
graficznego.
3. Dołączane pliki powinny spełniać następujące kryteria:
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a. w przypadku plików graficznych: dopuszczalne formaty plików to jpg i pdf. Wymagana
minimalna rozdzielczość pliku to 1920x1080, 240 dpi. Maksymalna wielkość pojedynczego
pliku to 7 MB,
b. załączane pliki graficzne muszą być bardzo dobrej jakości.
4. Wysyłając Zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie:
a. akceptuje Regulamin Akcji,
b. oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe do Projektu zgłoszonego
w Akcji oraz dokumentujących go materiałów zdjęciowych, rysunkowych oraz filmowych,
o których szerzej mowa w § 6 pkt 2 niniejszego Regulaminu,
c. wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną publikację zgłoszonego Projektu,
z oznaczeniem swojego autorstwa i respektowaniem osobistych praw autora, o których
szerzej mowa w części § 6 pkt. 3-8 niniejszego Regulaminu,
d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Akcji.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich zdarzeń wynikających z podania przez
Uczestnika nieprawdziwych danych.
6. W przypadku zgłoszenia projektu zawierającego wizerunek osoby trzeciej, uczestnik oświadcza, że
posiada niezbędne zezwolenie od osoby przedstawionej na fotografii (zgodnie z art. 81 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 Kodeksu cywilnego).
7. W Akcji biorą udział jedynie Zgłoszenia kompletne tj. zawierające wszystkie obowiązkowe elementy
znajdujące się w formularzu.
8. Zgłoszone Projekty nie mogą posiadać logotypów ani znaków wodnych Uczestników.
9. Z udziału w Akcji wyłączone są Projekty, które naruszają prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
naruszają ogólnie przyjęte normy obyczajowe, powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgarne,
zawierają przemoc lub obrażają uczucia innych osób, w tym uczucia religijne.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji osób, które naruszyły postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
§ 6.

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Akcji przysługują Organizatorowi.
2. Zgłaszając się do Akcji, uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe
i osobiste do tego projektu, w tym prawo do zgłoszenia fotografii projektu do Akcji.
3. Strony zgodnie ustalają, iż autorskie prawa majątkowe oraz majątkowe prawa pokrewne do utworów
(projektów przesłanych w ramach niniejszego Regulaminu) stworzonych przez Uczestnika Akcji,
powstałych w związku z uczestnictwem w Akcji, stają się własnością Organizatora Akcji, w dacie ich
zgłoszenia, bez konieczności spełniania żadnych dodatkowych warunków, w tym składania w tym
zakresie dodatkowych oświadczeń przez Organizatora.
4. Przejście praw własności, o których mowa w ust. 3 powyżej, na Organizatora Akcji nastąpi z chwilą
zgłoszenia. Wspomniane prawa, jak również przedmioty, na których utwory zostaną utrwalone, staną
się wówczas własnością Organizatora Akcji.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili akceptacji Regulaminu i przystąpienia do Akcji,
a w szczególności:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, trwałego lub czasowego, w całości lub części
utworów, wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką
fotograficzną, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono utwory wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w lit. b powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
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7.
8.
9.
§ 7.

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d. w zakresie swobodnego dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do utworów,
a w szczególności poprzez odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie tych praw na inny
podmiot,
e. w zakresie korzystania na użytek własny, a w szczególności, w celu realizacji wszelkiego
rodzaju projektów,
f. w zakresie wykorzystywania przez Organizatora przy innych projektach i pracach,
g. w zakresie przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworach.
W przypadku zaistnienia po stronie Organizatora potrzeby nabycia praw do utworów na innych
polach eksploatacji niż określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, nawet nieistniejących w chwili
akceptacji Regulaminu, Organizator Akcji zgłosi taką potrzebę Uczestnikowi Akcji. Strony w terminie
14 dni od daty zgłoszenia podpiszą stosowny aneks do Regulaminu przenoszący autorskie prawa
majątkowe na tych polach eksploatacji na Organizatora Akcji.
Jednocześnie Uczestnik Akcji wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Organizatora Akcji na
wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów oraz upoważnia Organizatora Akcji do
sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworu.
W zakresie powstałych na podstawie utworów, utworów zależnych, Uczestnik Akcji niniejszym
udziela Organizatorowi Akcji nieodwołalnej zgody na ich wykorzystywanie w pełnym zakresie
tożsamym z zakresem wykorzystania utworów, określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Autorskie prawa osobiste do Utworów pozostają przy Uczestnikach Akcji pomimo przeniesienia
autorskich praw majątkowych do utworów.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia Akcji.
2. W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
o numerze 2016/679, 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), Organizator jest zobowiązany do spełnienia wszelkich obowiązków wynikających z RODO,
w tym należytego zabezpieczenia danych oraz zapewnienia ich poufności.
3. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Akcji.
5. Każdy z Uczestników Akcji, z chwilą wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego będzie miał możliwość
wyrażenia zgody na opublikowanie z oznaczeniem profilu, na Stronie Internetowej oraz na profilach
Organizatora w serwisie społecznościowych (FB, IG). Zgoda jest dobrowolna i w żaden sposób nie
warunkuje uczestnictwa w Akcji.
§ 8.

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie
w czasie trwania Akcji.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz przesłane
bezpośrednio na adres siedziby Organizatora Akcji z dopiskiem #pokażswójkontakt. Reklamacje, co
do przebiegu Akcji składać należy pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację jego adres oraz okoliczności
ją uzasadniające.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
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§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Akcji i jest udostępniony wszystkim
potencjalnym Uczestnikom Akcji przez wyznaczonego pracownika Organizatora a także dostępny na
stronie WWW Organizatora lub pod adresem mailowym pokazswojkontakt@kontakt-simon.com.pl.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.06.2022 r. i obowiązuje do czasu zakończenia Akcji.
3. W kwestiach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wszelkie spory i roszczenia związane z niniejszym Akcją rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwią prawidłowe
przeprowadzenie Akcji, z powodu zdarzeń stanowiących przypadek siły wyższej.
6. Organizator nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika związanych
z przystąpieniem do Akcji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jego trwania.
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