REGULAMIN KONKURSU
„175 lat Pilsnera”
(dalej: „Regulamin”)
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Organizatorem konkursu „175 lat Pilsnera” (dalej: „Konkurs”) jest IQ Marketing
(Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013098, NIP: 5251022800, REGON:
011778739, kapitał zakładowy w wysokości 368.900,00 złotych (dalej: „Organizator”).

1.2.

Zleceniodawcą Konkursu, Fundatorem Nagród i Administratorem danych jest Kompania
Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11, 61-285 Poznań, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000086269, NIP: 646-03-25-155, REGON: 270546630,
wysokość kapitału zakładowego: 31.365.217,50 złotych (dalej: „Fundator”).

1.3.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu
Cywilnego.

1.4.

Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5.

Konkurs trwa od dnia 2 października 2017 r. do dnia 26 listopada 2017 r. (dalej: „Okres
Konkursowy”) i składa się z następujących etapów (dalej: „Etapy”):
1) I Etap: od dnia 2 października 2017 r. do dnia 8 października 2017 r. (dalej: „I Etap”);
2) II Etap: od dnia 9 października 2017 r. do dnia 15 października 2017 r. (dalej: „II
Etap”);
3) III Etap: od dnia 16 października 2017 r. do dnia 22 października 2107 r. (dalej: „III
Etap”);
4) IV Etap: od dnia 23 października 2017 r. do dnia 29 października 2017 r. (dalej: „IV
Etap”);
5) V Etap: od dnia 30 października 2017 r. do dnia 5 listopada 2017 r. (dalej: „V Etap”);
6) VI Etap: od dnia 6 listopada 2017 r. do dnia 12 listopada 2017 r. (dalej: „VI Etap”);
7) VII Etap: od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 19 listopada 2017 r. (dalej: „VII Etap”);
8) VIII Etap: od dnia 20 listopada 2017 r. do dnia 26 listopada 2017 r. (dalej: „VIII Etap”).
Okres Konkursowy obejmuje sprzedaż Produktów Promocyjnych, których zakup
uprawnia do udziału w Konkursie oraz dokonywanie Zgłoszeń w Konkursie, nie obejmuje
natomiast wyłonienia wszystkich Laureatów, wydania wszystkich Nagród i rozpatrywania
ewentualnych reklamacji.

1.6.

Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej strony
internetowej pod adresem: www.175latpilsnera.pl (dalej: „Strona Internetowa”).
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2.

3.

1.7.

Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych ma charakter
całkowicie dobrowolny i nieodpłatny, jednakże jest niezbędne do ubiegania się o
Nagrodę w Konkursie.

1.8.

Konkursem objęte są piwa marki Pilsner Urquell w puszkach i butelkach o pojemności
0,33 l oraz 0,5 l, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
Kompanię Piwowarską S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Produkty Promocyjne”).

1.9.

Organizator powoła komisję składającą się z 3 (trzech) jego przedstawicieli (dalej:
„Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru
nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz podejmowania
innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich
członków Komisji Konkursowej, decyzje zapadają większością głosów.

NAGRODY
2.1.

Nagrodą w Konkursie jest zestaw składający się z 2 (dwóch) szklanych kufli do piwa o
łącznej wartości 25,68 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy)
(dalej: „Nagroda”).

2.2.

Organizator przewidział łącznie 7 000 (siedem tysięcy) Nagród w Konkursie.

2.3.

Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani nagrody innego rodzaju. Uczestnik nie
ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

2.4.

1 (Jeden) Uczestnik może uzyskać prawo do więcej niż 1 (jednej) Nagrody w Konkursie, z
zastrzeżeniem że 1 (jeden) Uczestnik może uzyskać prawo do maksymalnie 2 (dwóch)
Nagród w każdym Etapie.

2.5.

Nagrody nierozdysponowane w Konkursie pozostają w dyspozycji Organizatora.

2.6.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W
przypadku zaistnienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego w
związku z wydaniem danej Nagrody, Organizator przyzna danemu laureatowi dodatkową
nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowić będzie 11,11%
wartości otrzymanej przez laureata nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody
pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza
niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie
zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Organizator pobierze od laureata ustaloną
wedle powyższego kwotę nagrody dodatkowej na zryczałtowany podatek dochodowy,
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) i odprowadzi
ją do właściwego Urzędu Skarbowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia (w chwili
dokonywania Zgłoszenia) osób fizycznych - konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.),
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora,
pracownicy Fundatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków
najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
rodziców małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z tymi osobami.

3.2.

Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która dokonała przynajmniej jednego Zgłoszenia w
Konkursie (dalej: „Uczestnik”).
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3.3.

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
1) spełniać warunki, o których mowa w pkt. 3.1. powyżej oraz
2) dokonać w Okresie Konkursowym jednorazowego (potwierdzonego jednym
dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego) zakupu 2 (dwóch) Produktów
Promocyjnych) (dalej: „Zakup Promocyjny”), przy czym w przypadku, gdy dowód
zakupu potwierdza dokonanie zakupu więcej niż 2 (dwóch) Produktów Promocyjnych,
Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie
takiego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego oraz
3) zachować oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu
fiskalnego oraz
4) wejść w Okresie Konkursowym na Stronę Internetową i wypełnić formularz
zgłoszeniowy (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”), w którym należy:
a) potwierdzić ukończenie 18 lat oraz
b) podać swój adres e-mail oraz
c) podać numer dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego (jest to numer kolejny
wydruku, znajdujący się obok daty, w prawej górnej części paragonu) i datę
dokonania Zakupu Promocyjnego oraz
d) zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i złożyć oświadczenie o jego
akceptacji wg treści „Zapoznałam/em się z postanowieniami Regulaminu.” oraz
e) wyrazić zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922., dalej: „Ustawa”), na
przetwarzanie przez Fundatora danych osobowych Uczestnika Konkursu w celu
przeprowadzenia i realizacji Konkursu wg treści „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Kompanię Piwowarską S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Szwajcarskiej 11, moich danych osobowych w zakresie określonym w pkt 3.4 ppkt
4 lit. b) Regulaminu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu. Przyjmuję do
wiadomości, że przetwarzanie moich danych zostanie powierzone IQ Marketing
(Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02954 Warszawa) na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Jednocześnie
oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że
zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu w treść podanych danych,
możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w
sytuacjach wskazanych w Ustawie, a zgodę mogę wycofać w każdym czasie.” oraz
f) odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi: „Czego życzysz Pilsnerowi na
175-lecie!” (dalej: „Odpowiedź”), z zastrzeżeniem że Odpowiedź nie może
zawierać więcej niż 300 znaków (łącznie ze spacjami).

3.4.

Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie do Konkursu (dalej:
„Zgłoszenie”). W momencie przyjęcia Zgłoszenia przez system informatyczny
obsługujący Stronę Internetową, Uczestnikowi zostanie wygenerowany komunikat
potwierdzający, że jego Zgłoszenie jest zarejestrowane. Komunikat ten jest możliwy do
wydrukowania.

3.5.

O dokonaniu Zgłoszenia w terminie decyduje data serwera obsługującego Stronę
Internetową.
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3.6.

W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:
1) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do
nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące
przemoc;
2) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku,
niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia
etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze
religijnym;
3) zawierają treści niezgodne z prawem;
4) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
5) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię,
wizerunek;
6) naruszają dobre obyczaje;
7) opierają się na dowodzie dokonania zakupu Produktu Promocyjnego, z którego nie
wynika zakup Produktu Promocyjnego;
8) promują markę konkurencyjną wobec marki Pilsner Urquell;
9) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

3.7.

Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego
potwierdza dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego
Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jest prawdziwy - tzn. wystawiony przez punkt sprzedaży, którego dane na nim się
znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich
autentyczności, a w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany,
rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
3) w liście zakupów jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu
Promocyjnego bądź też na paragonie widnieje adnotacja punktu sprzedaży
pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego.

3.8.

Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał
zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Konkursowym, na dowodzie dokonania
Zakupu Promocyjnego powinna się znaleźć adnotacja dokonana przez przedstawiciela
punktu sprzedaży, w którym dokonano Zakupu Promocyjnego, potwierdzająca fakt
zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Konkursowym. Adnotacja powinna być
również opatrzona pieczątką tego punktu sprzedaży i podpisem osoby dokonującej
adnotacji.

3.9.

Uczestnik może dokonać Zgłoszenia dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego
spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 3.3. powyżej.

3.10. Uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie
tego samego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego. W przypadku, gdy w Konkursie
jest dokonane więcej niż jedno Zgłoszenie oparte na tym samym dowodzie dokonania
Zakupu Promocyjnego, Organizator uwzględnia w Konkursie wyłącznie pierwsze
dokonane Zgłoszenie.
3.11. Tą samą Odpowiedź można wykorzystać w Konkursie wyłącznie jeden raz – w ramach
jednego Zgłoszenia. W przypadku, gdy w Konkursie jest dokonane więcej niż jedno
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Zgłoszenie z wykorzystaniem tej samej Odpowiedzi, Organizator uwzględnia w Konkursie
wyłącznie pierwsze dokonane Zgłoszenie.
3.12. Organizator zastrzega prawo do rejestrowania danych identyfikujących Uczestnika,
których zakres określa polityka prywatności Strony Internetowej. Organizator może
ograniczyć dostęp do Strony Internetowej dla danego adresu IP, jeżeli stwierdzi
dokonywanie z tego adresu IP Zgłoszeń przy użyciu oprogramowania, którego celem jest
automatyczne dokonywanie Zgłoszeń lub też jeżeli stwierdzi wpływanie na przebieg
Konkursu w sposób nieuprawniony, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do Strony
Internetowej lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub
funkcjonowanie Strony Internetowej. Organizator może wykluczyć Zgłoszenia takiego
Uczestnika z Konkursu lub pozbawić go prawa do Nagrody.
4.

WYŁANIANIE LAUREATÓW I WYDAWANIE NAGRÓD W KONKURSIE
4.1.

W terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia każdego z Etapów, Komisja
Konkursowa kierując się swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory
estetyczne, a także kreatywność i oryginalność Odpowiedzi, a także biorąc pod uwagę
zgodność Zgłoszeń z Regulaminem wyłania do 875 (ośmiuset siedemdziesięciu pięciu)
laureatów danego Etapu (dalej: „Laureaci”). Komisja Konkursowa wyłania Laureatów
danego Etapu spośród autorów wszystkich Zgłoszeń dokonanych w danym Etapie Okresu
Konkursowego w ten sposób, iż Laureatami zostają Uczestnicy, którzy zgłosili
Odpowiedzi ocenione przez Komisję Konkursową jako najlepsze, tzn. najbardziej
kreatywne, oryginalne i pomysłowe w danym Etapie Okresu Konkursowego.

4.2.

W terminie do 3 (trzech) dni roboczych od wyłonienia Laureatów danego Etapu, Laureaci
tego Etapu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mailowej
wysłanej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. Organizator wysyła do każdego Laureata
wyłącznie jedną wiadomość e-mailową. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej,
Laureat zobowiązany jest w terminie kolejnych 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od
otrzymania powiadomienia o wygranej, kliknąć w aktywny link (link pozostaje aktywny
wyłącznie w powyższym okresie) zawarty w powiadomieniu i wysłać udostępniony mu
formularz (dalej: „Formularz Laureata”), uzupełniony o:
1) zdjęcie lub skan dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w
ramach zwycięskiego Zgłoszenia, z zastrzeżeniem że rozmiar zdjęcia lub skanu nie
może przekraczać 2 (dwóch) MB pojemności i może być przesłany wyłącznie w
formacie pliku .jpg albo .pdf;
2) dane Laureata: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania (w tym kod pocztowy i
miejscowość) lub adres na terytorium RP, na jaki ma zostać przesłana Nagroda
Laureatowi, jeśli jest inny niż adres zamieszkania oraz numer telefonu;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych na
potrzeby wydania Nagrody oraz opublikowania danych na liście Laureatów o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kompanię Piwowarską S.A. z siedzibą w
Poznaniu (adres: ul. Szwajcarska 11, 61 - 285 Poznań) moich danych osobowych na
potrzeby wydania nagrody oraz zamieszczenia moich danych na liście laureatów w
konkursie „175 lat Pilsnera”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych
danych jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Szwajcarska
11, 61 - 285 Poznań), przetwarzanie moich danych zostało powierzone IQ Marketing
(Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954
Warszawa) na potrzeby wydania nagród oraz opublikowania listy laureatów, moje
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wydania nagrody oraz
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zamieszczenia moich danych na liście laureatów, podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody oraz zamieszczenia moich
danych na liście laureatów w konkursie, przysługuje mi prawo dostępu do podanych
danych oraz prawo żądania ich poprawiania, a zgodę mogę wycofać w każdym
czasie.”
4) oświadczenie o spełnianiu warunków wskazanych w pkt. 3.1. Regulaminu, aby być
Uczestnikiem Konkursu, o treści następującej:
„Oświadczam, iż spełniam warunki wskazane w pkt. 3.1 regulaminu konkursu „175
lat Pilsnera”, tzn. mam ukończone 18 lat, jestem konsumentem w rozumieniu art. 221
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.), posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuję na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, nie jestem pracownikiem IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, pracownikiem Kompanii Piwowarskiej S.A. z siedzibą w
Poznaniu, a także nie jestem członkiem najbliższej rodziny tych osób ani osobą
pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z tymi osobami.”
4.3.

W przypadku:
1) nieprzesłania Formularza Laureata w terminie, o którym mowa w pkt. 4.2. powyżej
lub
2) przesłania przez Laureata niekompletnego Formularza Laureata lub
3) niespełnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przewidzianych w
Regulaminie,
Laureat traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4.4.

Organizator weryfikuje prawo Laureata do Nagrody w terminie do 3 (trzech) dni
roboczych od dnia upływu terminu na przesłanie przez Laureata Formularza Laureata
stosownie do pkt. 4.2. powyżej. O wyniku weryfikacji Organizator informuje Laureata w
formie wiadomości e-mailowej wysłanej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

4.5.

W przypadku, gdyby po przeprowadzeniu weryfikacji Laureatów wszystkich Etapów
stosownie do pkt. 4.4. powyżej, okazało się, że z jakichkolwiek przyczyn nie wszystkie
Nagrody w Konkursie zostały rozdysponowane, Komisja Konkursowa, działając w oparciu
o kryteria, o których mowa w pkt. 4.1. powyżej, na posiedzeniu, które odbędzie się w
dniu 15 grudnia 2017 r. wyłoni tylu laureatów dodatkowych (dalej: „Laureaci
Dodatkowi”) spośród Zgłoszeń dokonanych w całym Okresie Konkursowym, które nie
zostały dotychczas wybrane przez Komisję Konkursową, ile nagród pozostało w
Konkursie do wydania. Do Laureatów Dodatkowych postanowienia pkt. 4.2.-4.4. powyżej
stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Laureaci Dodatkowi zostaną
powiadomieni o wygranej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia posiedzenia
Komisji Konkursowej, o którym mowa w niniejszym punkcie. Nagrody
nierozdysponowane po przeprowadzeniu weryfikacji Laureatów Dodatkowych,
pozostają do dyspozycji Organizatora.

4.6.

Lista Laureatów poszczególnych Etapów (zawierająca imię, pierwszą literę nazwiska oraz
miejscowość zamieszkania Laureata) publikowana będzie na bieżąco, stosownie do
postępów w procesie weryfikacji Laureatów poszczególnych Etapów, pod warunkiem
wyrażanie przez Laureata zgody, o której mowa w pkt 4.2. ppkt 3 Regulaminu, zaś
ostateczna lista Laureatów zostanie opublikowana w terminie do 29 grudnia 2017 r. na
Stronie Internetowej (dalej: „Lista Laureatów”).
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4.7.

Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu
profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie w terminie max. do dnia 15 stycznia 2018
r. Nagrody zostaną wydane za potwierdzeniem odbioru.

4.8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody w
przypadku zmiany danych (np. adresu) lub wskazania błędnych danych adresowych.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1.

Wykorzystanie w Zgłoszeniu Odpowiedzi jest równoznaczne ze złożeniem przez
Uczestnika oświadczenia, zgodnie z którym:
1) Uczestnikowi przysługuje
majątkowych;

wobec

tej

Odpowiedzi

pełnia

autorskich

praw

2) Odpowiedź ta stanowi przejaw osobistej twórczości o indywidualnym charakterze
Uczestnika, który ją wykorzystuje;
3) Odpowiedź ta nie narusza praw osób trzecich.

6.

5.2.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia w przypadku powzięcia
wiadomości, o naruszaniu przez Odpowiedź wykorzystaną w tym Zgłoszeniu praw
autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

5.3.

Z chwilą wydania Nagrody, Laureat w zamian za otrzymanie Nagrody udziela
Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji do
korzystania ze zwycięskiej Odpowiedzi na polach eksploatacji obejmujących:
1)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;

3)

w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w ppkt. 2)
powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

5.4.

Z chwilą wydania Nagrody Laureat wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora
praw zależnych do Odpowiedzi oraz korzystania z opracowań Odpowiedzi na polach
eksploatacji, o których mowa w pkt. 5.3. powyżej.

5.5.

Z chwilą wydania Nagrody Laureat zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw
autorskich do Odpowiedzi.

5.6.

Organizator zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej
umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi w zakresie i na polach
eksploatacji, o których mowa powyżej.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać Organizatorowi w formie elektronicznej na adres: kontakt@175latpilsnera.pl .
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7.

8.

6.2.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.

6.3.

Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia
jej otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji
Organizatora w formie zwrotnej wiadomości e-mailowej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundator tj. Kompania
Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Szwajcarska 11, 61 - 285 Poznań)
(dalej: „Administrator”).

7.2.

Administrator informuje, że powierzył, na podstawie art. 31 Ustawy, w drodze umowy
pisemnej, przetwarzanie danych Uczestników Organizatorowi tj. IQ Marketing
(Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954
Warszawa, w celu realizacji Konkursu objętego Regulaminem przeprowadzenia Konkursu
i wydania nagród.

7.3.

W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników dane osobowe w
zakresie adresu e-mail, a od Laureatów dodatkowo: imię i nazwisko, adres zamieszkania
na terytorium RP oraz nr telefonu.

7.4.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i realizacji
Konkursu zgodnie z Regulaminem.

7.5.

Podanie danych osobowych przez Uczestników i Laureatów jest dobrowolne, jednakże
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż
to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia i udokumentowania Konkursu, przy
czym dokumentacja sprawozdawcza i reklamacyjna może być przechowywana do czasu
upływu terminu przedawnienia roszczeń majątkowych (10 lat). Po upływie tego okresu
dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

7.6.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do tych treści swoich danych oraz prawo ich
poprawiania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.

W okresie trwania Konkursu, treść Regulaminu będzie dostępna na Stronie Internetowej
oraz w siedzibie Organizatora.

8.2.

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora, z zastrzeżeniem że
zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

8.3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje)
urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i
operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy.

8.4.

W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

8.5.

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do
treści zawartych na Stronie Internetowej, przesyłania Zgłoszeń do Konkursu,
publikowania treści na Stronie Internetowej zgodnie z warunkami opisanymi w
Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez
okres trwania Konkursu. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie, z
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zastrzeżeniem że Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są wyłącznie w Okresie
Konkursowym.
8.6.

Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga ukończenia 18 lat. Każdorazowo przed
wejściem na Stronę Internetową konieczne jest przejście bramki wiekowej lub
potwierdzenie ukończenia 18 roku życia przy wykorzystaniu logowania na swój
indywidualny profil na portalu społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem
skorzystania z funkcji zapamiętania wieku.

8.7.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji co do sposobu realizacji usługi
opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w rdz. 6 Regulaminu. Organizator
rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w pkt. 6.3. Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi opisanej w pkt. 8.5.
powyżej treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi
elektroniczne wskazane powyżej w każdym czasie przed ich realizacją. Korzystanie z
usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Internetowej wymaga
dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową.
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