REGULAMIN KONKURSU „Jesień z Opinie.pl”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki konkursu
przeznaczonego dla użytkowników strony internetowej www.OPINIE.PL (zwana dalej:
Stroną konkursową”), pod nazwą: Jesień z Opinie.pl (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest IQS Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-905) przy
ul. Francuskiej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem
(zwana dalej „Organizatorem”).
II.

WARUNKI KONKURSU

1. Celem Konkursu jest wytypowanie osoby, spośród wszystkich, którzy wykonają
poprawnie zadanie konkursowe i prześlą zdjęcie pracy na adres poczty elektronicznej
Organizatora: marketing@grupaiqs.pl w terminie wskazanym w niniejszym
Regulaminie.
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolnej pracy z wykorzystaniem nazwy
„OPINIE.PL”, sfotografowanie jej i przesłanie na podany adres. Kompozycja może
stanowić pracę graficzną (kredki, farby, plastelina itp.), fotograficzną (np. kolaż
zdjęć), oraz każdą inną, zgodną z kluczowym jej celem.
3. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele
Organizatora, a ponadto
pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele
podmiotów współpracujących na zlecenie Organizatora przy organizacji i obsłudze
Konkursu, a także członkowie ich rodzin. Dla celów Konkursu za członków rodzin
uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia bądź pozostające z pracownikami lub współpracownikami
Organizatora w faktycznym pożyciu.
5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, jego
adresu e-mail, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i
nabycia Nagrody.
6. Udział w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wykonanej pracy, w
szczególności na stronie: https://www.facebook.com/PanelOpiniePL/ i innych
materiałach firmowych.
7. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia do Konkursu wykonanej pracy udziela Organizatorowi
niewyłącznej licencji do korzystania z wykonanej pracy, w szczególności z fotografii, a
także do artystycznych wykonań, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub
ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności
techniką drukarską;
b) wprowadzenie do obrotu;
c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia
dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki,
plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie
z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i
zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a) powyżej, oraz
wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
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d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do
pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych
egzemplarzy;
e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie
za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne,
za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie,
publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną
organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne
udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
f) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru
użytkowego lub przemysłowego.
Uczestnik wyraża zgodę na to, że jego praca może być wykorzystana przez
Organizatora Konkursu w dowolny sposób, przetworzone, rozpowszechnione w
całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, mogą zostać zmienione,
opracowane, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym w formie plakatów,
folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i
rozporządzanie opracowaniem jego utworów (zgoda na wykonywanie praw
zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
Zwycięzcy mogą, na życzenie Organizatora, zawrzeć z nim w formie pisemnej
odrębną umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych na warunkach
tożsamych z warunkami dotyczącymi udzielenia licencji wskazanymi powyżej, do
przesłanych przez Uczestników utworów.
Konkurs rozpoczyna się 6 października 2016 o godzinie 12:00 i trwa do 31 października
2016 do godziny 23:59.
Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych komisja konkursowa składająca się z 3
osób powołanych przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”) wybierze 1
(jedno) zgłoszenie konkursowe, które uprawnia do otrzymania jednej Nagrody.
Zwycięskie zgłoszenie konkursowe Uczestnika (dalej: „Laureaci Konkursu”) zostanie
wybrane przez Komisję Konkursową wg następujących kryteriów:
a. adekwatność pracy do zadania konkursowego,
b. kreatywność i oryginalność pracy,
c. jakość wykonania,
d. zawarcie w pracy nazwy „Opinie.pl”
Decyzja Komisji Konkursowej zapada większością głosów obecnych członków Komisji
Konkursowej.
Nagrodę uzyska Uczestnik, który wypełni zadanie konkursowe zgodnie z jego opisem
podanym na Stronie konkursowej i którego praca uzyska największą ilość punktów
przyznają przez Kapitułę Konkursu, składające się z 3 osób nominowanych przez
Organizatora.
Wysłanie odpowiedzi na adres mailowy: marketing@grupaiqs.pl będzie jednoznaczne
ze zgłoszeniem udziału w konkursie.
Jeden uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe.
Jeden Uczestnik może podczas trwania Konkursu otrzymać tylko jedną Nagrodę.
III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie będzie zestaw gadżetów firmowych wraz z walizką firmy
Wittchen o łącznej wartości do 200 zł.
2. Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres, z którego wysłali zgłoszenie konkursowe.
3. W celu uzyskania nagrody Uczestnik jest zobowiązany zastosować się do instrukcji
podanych w wiadomości i przesłać wszystkie wymagane informacje w terminie 10
dni. W szczególności Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie następujących
danych:
a. imię i nazwisko,
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b. adres zamieszkania,
c. numer PESEL
d. dane właściwego urzędu skarbowego.
Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie
wskazanych powyżej danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże niezbędne w cel do otrzymania Nagrody.
Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są przesłać na adres e-mail Organizatora, z którego
Uczestnik otrzyma żądanie, skan podpisanego oświadczenia zawierającego
wymagane dane, wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie 5 dni od
otrzymania wiadomości od Organizatora.
Do Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 11,11%
wartości Nagrody. Kwota o której mowa w poprzednim zdaniu zostanie przekazana
przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty
podatku dochodowego od wygranej w imieniu laureata Konkursu, zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób fizycznych
Odbiór nagrody odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nagroda wysłana
zostaje pod adres wskazany przez zwycięzcę, a znajdujący się na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Wysyłka zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez
Organizatora. Kurier ma prawo wylegitymować osoby odbierające przesyłkę, celem
potwierdzenia danych personalnych zamawiającego.
IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach przewidzianych
Regulaminem jest Organizator. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, przesłania nagród,
prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres
zamieszkania, PESEL, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach
podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania
nagrody.
4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub
żądania usunięcia. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich
danych, osoba powinna zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora na
adres siedziby Organizatora. z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” lub za
pomocą poczty elektronicznej na adres: […]. Odpowiedź na zapytanie jest
przesyłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.
5. Uczestnik ma prawo żądania zmiany, uzupełnienia, poprawienia danych osobowych
lub ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika
W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres […] i wpisując
„dane osobowe”, jako temat wiadomości lub pocztą na adres siedziby Organizatora.
6. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora. Wycofanie zgody można wnieść w formie pisemnej na adres
siedziby Organizatora z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” lub poprzez wysłanie
wiadomości pocztą elektroniczną, w sposób wskazany w pkt 5.
V. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu należy składać pisemnie (listem
poleconym) na adres pocztowy Organizatora lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres wskazany w pkt II.1 Regulaminu.

2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej
reklamacji.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs jest bezpłatny dla uczestników.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, a
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania zasad Konkursu oraz
przedłużenia Czasu Trwania Konkursu, pod warunkiem że nie naruszy to praw
nabytych przez Uczestników. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

