REGULAMIN KONKURSU #JEDENUŚMIECH
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Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu „#JEDENUŚMIECH” (dalej: „Konkurs”) oraz fundatorem nagród w
Konkursie jest Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 762) przy
ul. Belwederskiej 20/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem: 0000010956, NIP: 521 - 31 - 08 – 066, REGON 016376075, o kapitale
zakładowym w wysokości 1.200.000,00 złotych (dalej: „Organizator”).
Operatorem technicznym Konkursu upoważnionym przez Organizatora do jego
przeprowadzenia jest „Asap Asap” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 715) przy ul.
Puławskiej 233 lok. G, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem: 0000558612, NIP: 9512393059, REGON: 361567951, o kapitale zakładowym
w wysokości 5.000,00 złotych (dalej: „Operator Techniczny”).
Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego
uczestników.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego
Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie
pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do
Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu
społecznościowego Facebook®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na
odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w
Konkursie.
Czas trwania Konkursu
Zgłoszeń w Konkursie można dokonywać od dnia 01.11.2018 r. od godz. 00:00 do dnia
31.01.2019 r. do godz. 23:59.
Konkurs trwa od dnia 01.11.2018 r. od godziny 00:00 do dnia 05.03.2019 r. do godz. 23:59, tj. do
dnia upływu terminu na składanie reklamacji w Konkursie.

3.
3.1.

Warunki udziału w Konkursie
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która na dzień dokonania zgłoszenia w
Konkursie:
3.1.1. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynność prawnych;
3.1.2. zamieszkuje na terytorium Polski.
3.2. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione u Organizatora na podstawie umowy o
pracę oraz umowy cywilnoprawnej, członkowie organów, przedstawiciele oraz członkowie
rodzin ww. osób, niezależnie od stopnia pokrewieństwa, a także osoby zatrudnione w spółkach
zależnych oraz spółkach powiązanych z Organizatorem.
3.3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
3.4. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście.
3.5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Dobrowolne jest związane z Konkursem
udostępnienie danych osobowych, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody
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na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia wzięcie
udziału w Konkursie. Osoba, która chce przystąpić do Konkursu (dalej: „Uczestnik") jest
zobowiązana zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi w formularzu
rejestracyjnym („Formularz"):
3.5.1. zapoznać się z postanowieniami regulaminu i zaakceptować regulamin składając oświadczenie o
następującej treści: "Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu
"#JEDENUŚMIECH" i akceptuję jego treść”;
3.5.2. wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu o
następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
administratora danych Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o. o w celu przeprowadzenia
Konkursu "#JEDENUŚMIECH". Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one
zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o
celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania".
4.
4.1.

Zasady i przebieg Konkursu
Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej Organizatora: www.konkursjedenusmiech.pl
(dalej: „Strona Konkursowa”). W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest
do wypełnienia Formularza, za pośrednictwem którego Uczestnik poda swoje dane osobowe
oraz wyrazi zgody o których mowa w punkcie 3.5 regulaminu.
4.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w terminie przewidzianym w punkcie
2.2 regulaminu wykonać zadanie konkursowe polegające na:
4.2.1. dokonać rejestracji na Stronie Konkursowej (dalej: „Zgłoszenie”), poprzez podanie w
odpowiednich polach Formularza następujących danych: elgydium@pierre-fabre.com.pl
4.2.2. zaakceptować warunki regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka znajdującego
się na Formularzu;
4.2.3. złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka znajdującego się na
Formularzu;
4.2.4. wykonać zadanie konkursowe polegające na opisaniu historii, w której Uczestnikowi pomógł
uśmiech (dalej: Praca Konkursowa”).
4.3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe:
4.3.1. związane z tematyką Konkursu,
4.3.2. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie,
4.3.3. spełniające warunki, o których mowa w punkcie 4.4 regulaminu,
4.3.4. niezawierające wizerunków, zdjęć, filmów, nagrań, znaków towarowych, przekazów
reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich, wulgaryzmów, ani żadnych treści o
charakterze politycznym, charytatywnym lub komercyjnym,
4.3.5. niezawierające treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w
szczególności praw osób trzecich,
4.3.6. nie nawołujące do przemocy, ani nietolerancji.
4.4. Zgłoszone, zgodnie z regulaminem, Prace Konkursowe mogą zostać opublikowane na Stronie
Konkursowej oraz mogą zostać wykorzystane w komunikacji promocyjnej Organizatora, na co
Uczestnik wyraża zgodę w zakresie określonym w punkcie 7 regulaminu.
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4.5.

Każdy Uczestnik może przesłać wyłącznie jedną Pracę Konkursową, a każda kolejna Praca
Konkursowa przesłana przez takiego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu
Konkursu, nawet jeśli Uczestnik poda inne dane kontaktowe (w tym: adres e-mail) podczas
zgłaszania Pracy Konkursowej.
4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub regulaminem, w szczególności
Uczestników, którzy:
4.6.1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
4.6.2. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do
występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
4.6.3. zgłosili Pracę Konkursową niezgodną z warunkami regulaminu.
4.7. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator
może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów
komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator
może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w
Konkursie.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Komisja konkursowa i wybór zwycięzców
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu,
Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Komisja będzie także nadzorować
wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z regulaminu.
Komisja dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność,
pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 3 zwycięskich Prac Konkursowych, które zostaną
wyróżnione nagrodami w dwóch kategoriach: Nagrodą Główną albo Nagrodą II stopnia (dalej
łącznie: „Nagrody”).
Informacja o wyłonieniu zwycięzców zostanie umieszczona w komentarzu pod postem
konkursowym w serwisie Facebook w terminie do 10.02.2019 r. do godziny 23:59. Zwycięzcy
zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres poczty
elektronicznej wskazany w Formularzu w terminie do 10.02.2019 r. do godziny 23:59.

6.
Nagrody
6.1. Nagrodami w Konkursie są:
6.1.1. Nagroda Główna: 1 (jeden) voucher o wartości 3.404,00 złotych brutto do wykorzystania w
klinikach stomatologicznych Enel-Med lub placówkach współpracujących, których lista znajduje
się na stronie: https://cm.enel.pl/stomatologia/przychodnie-i-placowki/
oraz zestaw produktowy o wartości 404,00 złotych brutto
6.1.2. Nagrody II stopnia: 2 (dwa) zestawy produktowe. Każdy o wartości 808,00 złotych brutto .
6.2. Łącznie Organizator przewiduje wydanie 3 (trzech) Nagród, w tym jednej Nagrody Głównej oraz
dwóch Nagród II stopnia.
6.3. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,1% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody
zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
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6.9.

7.
7.1.

7.2.

przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W
celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od
wygranych zostanie dokonana na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez
Organizatora.
Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Uurzędu
skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
Zwycięzcy zobowiązani są, w ciągu 14 dni od wysłania wiadomości e-mail informującej ich o
przyznaniu Nagrody, przesłać na adres, z którego otrzymali informację o wygranej, informacje
niezbędne w celu otrzymania Nagrody i wypełnienia obowiązków podatkowych przez
Organizatora, tj. w szczególności adres zamieszkania, wskazać adres, na który ma zostać wysłana
Nagroda oraz numer telefonu kontaktowego. Jednocześnie Zwycięzcy Nagrody powinni przesłać
we wskazanym powyżej terminie, podpisane oświadczenie według wzoru, stanowiącego
załącznik nr 1 do regulaminu („Oświadczenie"), w którym potwierdzają fakt przeniesienia
autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej na Organizatora. Oświadczenie może być
przesłane w formie skanu (w formacie pdf), niemniej konieczne jest również przesłanie oryginału
oświadczenia na adres Organizatora, podany w punkcie 1.1 regulaminu, z dopiskiem na kopercie
„#JEDENUŚMIECH" w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu (decyduje
data stempla pocztowego).
Niezachowanie terminu, o którym mowa w punkcie 6.5 regulaminu, brak przesłania
podpisanego Oświadczenia, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące
niemożliwość doręczenia Nagrody, bądź spełnienie przez Organizatora obowiązków
podatkowych skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej
dyspozycji Organizatora.
Nagrody wysyła Organizator kurierem lub listem w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania
od danego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę.
Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości Nagrody w całości lub w części. W przypadku rezygnacji przez
Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu
Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie
wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności, w
tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego
dokumentu tożsamości.
Prawa własności intelektualnej
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy
Konkursowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych („Ustawa”), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do
Pracy Konkursowej.
Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do
korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach
Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy w celu
przeprowadzenia Konkursu.
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7.3.

Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe
i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym wymienionych w art. 50
Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności
obejmuje następujące pola eksploatacji:
7.3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
7.3.2. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których
utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
7.3.3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w punkcie
7.3.1 lub 7.3.2 regulaminu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych,
w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w
sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych
formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;
7.3.4. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w
charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów
reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy
reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
7.4. Uczestnik upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich
praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie
decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad
sposobem korzystania z Pracy Konkursowej.
7.5. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej na polach
eksploatacji wskazanych w niniejszym punkcie, tj. do dokonywania wszelkich zmian
i modyfikacji oraz dokonywania jej opracowań, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek
zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy Konkursowej, oraz zezwalania na
dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także
korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
7.6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez
osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z
wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy
regulaminu.
7.7. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na
zasadach opisanych w regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
8.
8.1.

Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.
o. z siedzibą w Warszawie (00 - 762) przy ul Belwederskiej 20/22, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000010956, NIP 521 -
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31 - 08 – 066, Regon: 016376075, o kapitale zakładowym w wysokości 1.200.000,00 złotych
(dalej: „Administrator”).
8.2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
8.2.1. przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem, na
podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: „RODO”],
polegającym na przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania
(wysłania Nagród), ogłoszenia wyników Konkursu;
8.2.2. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Uczestników wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe w celu rozliczenia Konkursu)
podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, oraz
8.2.3. udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
8.3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko oraz
adres e-mail, w przypadku Uczestników, którzy złożą reklamację dodatkowo przetwarzane są:
adres zamieszkania, a w przypadku Zwycięzców Konkursu przetwarzane są również: adres
zamieszkania oraz numer telefonu.
8.4. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu zostaną usunięte lub
zanonimizowane w ciągu 75 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców. Administrator informuje,
że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia
roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie
zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje
twierdzenia.
8.5. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem
poprzedzającym - z wyłączeniem danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące
gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji Nagrody zgodnie z regulaminem).
8.6. Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktów
poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń
zgłoszonych przez Uczestnika, a także ze względu na potrzeby wynikające z przepisów
podatkowych, oraz ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
8.7. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.8. Administrator nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich lub ze źródeł
powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane osobowe podane przez Uczestnika. Dane
osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
8.9. Na potrzeby realizacji Konkursu dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom
podmiotów: Operatorowi Technicznemu w celu przeprowadzenia Konkursu, firmie kurierskiej
lub poczcie w celu doręczenia Nagród, podmiotom działającym na zlecenie administratora
danych, obsługującym reklamację i dokonującym rozliczeń księgowych. Dane osobowe nie będą
przekazywane przez administratora do państwa trzeciego, w tym poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
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8.10. Uczestnikom przysługuje prawo do:
8.10.1 uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych, a także dostępu do danych
osobowych, dotyczących Uczestnika;
8.10.2 żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekomplenych
danych,8.10.3żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym
żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
8.10.4 przenoszenia danych osobowych, poprzez otrzymanie danych od administratora w formacie
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
8.10.5 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art.
21 RODO, w przypadku w którym przetwarzanie danych oparte jest na uzasadnionym interesie
administratora,
8.10.6 złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z
prawem,
8.10.7 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8.11. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba,
której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
8.12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być
kierowane na adres: odo.pfm@pierre-fabre.com.
9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

Reklamacje
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w okresie trwania Konkursu
oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla
reklamacji przesłanej listem poleconym, decydująca jest data stempla pocztowego).
Reklamacje należy zgłaszać drogą listowną (listem poleconym) na adres Organizatora lub
Operatora Technicznego lub elektroniczną na adres: elgydium@pierre-fabre.com.pl z dopiskiem
REKLAMACJA.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ich
otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną
lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis
przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową.
Niezależnie od powyższego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na
drodze postępowania sądowego.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie Konkursowej oraz w
siedzibie Organizatora oraz Operatora Technicznego.
10.2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Operatorem
Technicznym pod adresem e-mail: elgydium@pierre-fabre.com.pl
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10.3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd
powszechny.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

(miejscowość), _______ 2019 r.

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
Ja, ____________________________ (imię i nazwisko), zamieszkały/a w _________________
(miejscowość), _________________________________________________ (ulica i numer domu), jako
Zwycięzca Konkursu „JEDENUŚMIECH” organizowanego przez Pierre Fabre Medicament Polska sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 762) przy ul. Belwederskiej 20/22, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000010956, NIP 521 - 31 - 08
– 066 („Organizator”), przenoszę autorskie prawa majątkowe do przygotowanej przeze mnie Pracy
Konkursowej w rozumieniu Regulaminu Konkursu „JEDENUŚMIECH”, stanowiącego załącznik do
niniejszego oświadczenia, w całości na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili składania
oświadczenia, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności
obejmuje następujące pola eksploatacji:
a.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
b.
w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których
utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c.
w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a)
lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za
pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci
Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach
komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;
d.
wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w
charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów
reklamowych lub promocyjnych takich jak elementy opakowań reklamowych, ogłoszenia
prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS,
rozpowszechnianie w sieci Internet.
Jednocześnie, upoważniam Organizatora do:
a.
realizowania przysługujących mi osobistych autorskich praw, w tym: w zakresie anonimowego
rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym
publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy
Konkursowej (oświadczam jednocześnie, że nie będę sam realizować autorskich praw
osobistych);
b.
wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w
niniejszym oświadczeniu, tj. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji oraz dokonywania
opracowań, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub
poszczególnych części Pracy Konkursowej, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji,
zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian,
modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.

Regulamin Konkursu_02.10.2018

Oświadczam jednocześnie, że:
a.
jestem autorem i twórcą Pracy Konkursowej;
b.
przysługują mi wyłączne i nieograniczone wszelkie prawa do Pracy Konkursowej, w tym
nieograniczone autorskie prawa majątkowe;
c.
Praca Konkursowa została stworzone przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem
do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo
do przeniesienia przysługujących mi praw na Organizatora Konkursu.
Przeniesienie praw objętych Oświadczeniem następuje z chwilą wydania nagrody przyznanej za
zwycięstwo w Konkursie „JEDENUŚMIECH”.
W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się być nieprawdziwe,
zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

______________________
(imię i nazwisko Zwycięzcy)
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