Regulamin konkursu „Dobre, nasze… Polskie! 2”
[dalej: Regulamin]
§ 1.
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Dobre, nasze… Polskie! 2” organizowanym na łamach
miesięcznika Czas Stefczyka [dalej: Konkurs].
2. Organizatorem Konkursu jest Apella S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Legionów 126-128, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000391928, NIP 5862272058, o kapitale zakładowym 23.986.600 zł wpłaconym w całości
[dalej: Organizator], działająca na zlecenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka
Stefczyka z siedzibą w Gdyni.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka
Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 000008091, NIP 5861040096 [dalej: Fundator].
4. Konkurs jest zorganizowany i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 10.05.2019 r.
do dnia 13.06.2019 r. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9.06.2019 r. włącznie.
5. Osobą biorącą udział w Konkursie [dalej: Uczestnik] może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność
do czynności prawnych, posiadająca adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
posiadająca obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem ust. 5.
6. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba, która jest:
a) pracownikiem Organizatora lub podmiotów powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo, lub
b) inną osobą, która brała udział w organizowaniu Konkursu.
§ 2.
1. Aby wziąć udział w Konkursie, konieczne jest nadesłanie przez Uczestnika pracy konkursowej w postaci zdjęcia
lub opisu majówkowej wyprawy Uczestnika w Polskę [dalej: Praca] oraz przekazania Pracy oraz formularza
konkursowego Organizatorowi do dnia 9.06.2019 r. zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Uczestnik ma prawo zgłoszenia dowolnej liczby Prac w ramach Konkursu, jednakże może zostać nagrodzony
wyłącznie raz.
3. Pracę i formularz zgłoszeniowy należy przekazać Organizatorowi za pośrednictwem placówki Fundatora. Lista
placówek Fundatora publikowana jest na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl
4. Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiedzialna jest komisja, w skład której wchodzą trzej przedstawiciele
Organizatora [dalej: Komisja Konkursowa].
§ 3.
1. W dniu 13.06.2019 r. spośród nadesłanych Prac Komisja Konkursowa wyłoni do pięciu (5) zwycięzców,
będących autorami najciekawszych i najbardziej kreatywnych, zdaniem Komisji Konkursowej, Prac [dalej:
Zwycięzcy].
2. O przyznaniu nagrody Zwycięzcy Konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie w dniach 1417.06.2019 r. Dwukrotne nieodebranie telefonu przez Zwycięzcę uprawnionego do odbioru nagrody, może być
uważane przez Organizatora za rezygnację tego Zwycięzcy z nagrody. Nieodebrane nagrody pozostają
własnością Fundatora.
3. W przypadku ustalenia, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba wskazana w § 1 ust. 6, Organizator ma prawo do
podjęcia decyzji o natychmiastowym wykluczeniu z Konkursu takiego Uczestnika i niewydania mu nagrody, a
w przypadku gdyby taki Uczestnik otrzymał już nagrodę, wówczas taki Uczestnik zobowiązuje się do jej zwrotu.

§ 4.
1. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w postaci kubka z pojawiającą się grafiką przedstawiającą polskie
zabytki oraz hasłem ,,Dobre, nasze… Polskie!” - o wartości 27,92 zł brutto. Zwycięzca może otrzymać tylko
jedną nagrodę.
2. Zwycięzca nie może przenieść prawa do odebrania nagród na osobę trzecią. Nagrody przyznane w Konkursie
nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.
3. Jeżeli w związku z odbiorem nagród przez Zwycięzcę powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym
od osób fizycznych, Sponsor przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto
nagród, o których mowa w ust. 3, stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym
mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym dodatkowa
nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz pobrana i przekazana przez Fundatora do właściwego
urzędu skarbowego.
4. Organizator prześle nagrody na adres placówki Fundatora, w której Zwycięzca złożył Propozycję i formularz
konkursowy. Zwycięzca uprawniony jest do odebrania nagrody w dniach 24.06-05.07.2019 r. Odebranie
nagrody musi zostać potwierdzone protokołem odbioru. Nieodebranie nagrody w ww. terminie oznacza
rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.
§ 5.
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników zgody na publikację
Propozycji na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl/konkursy/dobre-nasze-polskie w okresie od dnia
17.06.2019 r. Ponadto Propozycje będą publikowane na łamach miesięcznika „Czas Stefczyka” w numerze
167, lipiec 2019. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację Propozycji w ilości i w okresie wybranym przez
Organizatora na portalu Facebook.
2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do tego i oświadcza, że przesłane Organizatorowi Prace będą wynikiem
wyłącznie jego oryginalnej twórczości oraz że posiadał będzie pełnię praw, w szczególności praw autorskich do
Pracy. Ponadto Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do tego i oświadcza, że Prace nie będą obciążone
prawami osób lub podmiotów trzecich, jak również nie będą naruszały praw osób lub podmiotów trzecich w
szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób lub podmiotów trzecich.
3. Zwycięzcy Konkursu z chwilą przyznania nagrody przenosi na Organizatora całość autorskich praw
majątkowych do utworów zawartych w Pracy, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania, a
w szczególności:
a) wytwarzanie i zwielokrotnianie każdą techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b) dokonywanie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których je ustalono, w tym poprzez
wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, darowiznę itd.,
c) rozpowszechnianie poprzez publiczne wyświetlanie, wykonanie, wystawianie, odtwarzanie, nadawanie,
remitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym,
d) łączenie z innymi utworami (tj. utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
lub dziełami nie będącymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ich
modyfikację,
e) opracowywanie oraz rozporządzanie i korzystanie z opracowania,
f) publikowanie we wszelkich tytułach prasowych oraz materiałach niebędących tytułami prasowymi
wydawanych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.
4. Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa do integralności i
prawa do nadzoru autorskiego oraz na nieoznaczenie jego artystycznego wykonania podczas wykorzystania
utworów, jak również do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów. Zwycięzca
Konkursu oświadcza, że wobec Organizatora, jak również wobec podmiotów, którym Organizator udzieli zgody,
o której mowa w ust. 3, nie będą wykonywane autorskie prawa osobiste do Pracy.
5. Zwycięzcy w ramach zgody, o której mowa w ust. 3, zezwalają Organizatorowi na udzielenie zgody innym
podmiotom na korzystanie i rozporządzanie Pracą w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.
6. Zwycięzcy oświadczają, że o pierwszym udostępnieniu Pracy publiczności oraz o kolejności
rozpowszechniania, na poszczególnych polach eksploatacji, decyduje Organizator.

7. Zwycięzca Konkursu, z chwilą odbioru nagrody, zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu
nieodpłatnej zgody na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w zakresie określonym w ust. 3.
§ 6.
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundator (Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki
Warszawskiej 6).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Fundatora: iod@kasastefczyka.pl. tel. 801 600 100, adres
korespondencyjny Fundatora.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1
lit. a) RODO, w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostarczenia nagród, jak
również w celach rozliczeniowych oraz opublikowania danych osobowych Zwycięzców Konkursu na stronie
internetowej Fundatora, na łamach „Czasu Stefczyka” w razie wygranej oraz na portalach społecznościowych
Fundatora; na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych - oraz na
podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO – w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
które to działania wykonywane są w prawnie uzasadnionym interesie SKOK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą przez okres
trwania Konkursu, a następnie do zakończenia okresu ewentualnego postępowania reklamacyjnego w
Konkursie, przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu,
a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz przez okres obowiązkowego
przechowywania danych wskazany w przepisach ustawy o rachunkowości. Okresy te nie sumują się.
5. Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo
do przenoszenia danych. Zgłoszenie może zostać dokonane bezpośrednio do inspektora ochrony danych
osobowych zgodnie z ust. 2.
6. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością
uczestnictwa w Konkursie.
8. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu Odbiorcami będą podmioty powiązane osobowo,
kapitałowo lub systemowo* z Fundatorem lub współpracujące z Fundatorem na podstawie zawartych umów
przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa, agenci Fundatora oraz podmioty świadczące następujące usługi: marketingowe,
sprzedażowe i inne usługi pomocnicze.
§ 7.
1. Reklamacje powinny zostać zgłoszone w terminie 14 dni od dnia wyłonienia przez Organizatora Zwycięzców
Konkursu w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Konkurs Dobre,
nasze… Polskie!” i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania uczestnika Konkursu, przyczynę
reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora, włączając w to
wysłanie do Uczestnika listem poleconym zawiadomienia o wyniku reklamacji.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w
sądzie powszechnym.
§ 8.
1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Przesłanie Propozycji wraz z formularzem konkursowym jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i
akceptacją postanowień Regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w okresie trwania Konkursu w na stronie www.kasastefczyka.pl/konkursy
oraz w siedzibie Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, unieważnienia lub zakończenia Konkursu, jeśli
nie ma gwarancji, że zostanie przeprowadzony w sposób uczciwy lub prawidłowy, np. z powodów technicznych,
a także do przedłużenia oraz zorganizowania kolejnej edycji Konkursu, a także w każdym innym przypadku
według uznania Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej liczby Zwycięzców Konkursu niż określona w
Regulaminie oraz do niewyłonienia Zwycięzców Konkursu bez wskazywania przyczyny.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy

* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Fundatorem dostępny jest w
placówkach Fundatora, na stronie www. kasastefczyka.pl oraz w usłudze bankowości internetowej Kasy Stefczyka.

