Regulamin konkursu „Dni Kasy Stefczyka”
(zwany dalej: Regulaminem)
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, a także zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu organizowanego
z okazji Dnia Kasy Stefczyka pod nazwą „Dni Kasy Stefczyka” (zwanego dalej: Konkursem).
2. Konkurs organizowany jest przez Apellę S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000391928, NIP: 5862272058, wysokość kapitału zakładowego: 23.986.600 złotych, wpłaconego w całości (zwaną dalej: Organizatorem) na zlecenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni.
3. Fundatorem nagród w Konkursie i zleceniodawcą Konkursu jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka
Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 000008091, NIP 5861040096 (zwana dalej: Fundatorem lub Kasą Stefczyka).
4. Konkurs jest organizowany i odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 16 maja 2022 roku do 27 maja 2022 roku
(zwany dalej: Czasem Trwania Konkursu). Zgłoszenia w Konkursie można składać w terminie od 16 maja 2022 roku do 21 maja 2022 roku
(zwany dalej: Czasem Składania Zgłoszeń) za pośrednictwem Placówek Kasy, o których mowa w ust. 5 poniżej.
5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem placówek, w tym placówek partnerskich Kasy Stefczyka, tj. lokalizacji, w których prowadzona jest działalność polegająca na doprowadzeniu do zawarcia umów o świadczenia usług finansowych z Kasą Stefczyka oraz
umów o członkostwo w Kasie Stefczyka, w których jest prowadzona obsługa kasowa, sprzedaż pożyczek/kredytów, obsługa depozytowa i inne produkty finansowe oferowane przez Kasę Stefczyka dla Członków Kasy. Działalność powyższa prowadzona jest
przez podmioty świadczące usługi w zakresie pośrednictwa finansowego produktów i usług wyłącznie na rzecz Kasy Stefczyka
lub innych podmiotów przez Kasę Stefczyka wskazanych, działające na podstawie umów agencyjnych, tj. agentów (dalej zwane:
Placówkami Kasy).
6. Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca polskie obywatelstwo i pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała i posiadająca adres zamieszkania i adres dla doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwana dalej: Uczestnikiem Konkursu).
7. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba, która:
1) jest zatrudniona u Organizatora lub w Kasie Stefczyka, lub w Towarzystwie Zarządzającym SKOK Sp. z o.o., lub Premium
Management Sp. z o.o. S.K.A., a także członkowie jej najbliższej rodziny, przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego,
zstępnego, rodzeństwo lub osobę pozostającą w stosunku przysposobienia;
2) brała udział w organizowaniu Konkursu.
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny, Uczestnik Konkursu w celu wzięcia udziału w Konkursie wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, zawartych w treści Formularza, w celach związanych z udziałem w Konkursie, na
zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.
9. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 tj. z dnia 2020.11.26).

§ 2. Zasady przeprowadzenia Konkursu
1. Od dnia 16 maja 2022 roku, w Placówkach Kasy Stefczyka oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl/dnikasystefczyka
będą dostępne formularze zgłoszenia udziału w Konkursie (zwane dalej: Formularzem). Wzór Formularza stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
1) rozwiązanie zadania konkursowego, które polega na udzieleniu odpowiedzi na zawarte w Formularzu pytania – trzy pytania
zamknięte (test wiedzy o Kasie Stefczyka) oraz na wymyśleniu i udzieleniu własnej, autorskiej odpowiedzi na jedno pytanie
otwarte, przy czym odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe może składać się maksymalnie z 200 słów i powinna zostać
udzielona w języku polskim (zwane dalej: Zadaniem Konkursowym);
2) prawidłowe uzupełnienie i podpisanie Formularza – prawidłowe uzupełnienie polega na czytelnym uzupełnieniu wszystkich
pól Formularza i wyrażeniu wymaganych w nim zgód oraz oświadczeń, o których stanowi § 2 ust. 6 poniżej;
3) złożenie w terminie do 21 maja 2022 roku prawidłowo wypełnionego Formularza wraz z rozwiązanym Zadaniem Konkursowym, w Placówce Kasy.
Łączne dokonanie wszystkich wyżej wskazanych czynności oznacza zgłoszenie do Konkursu (zwane dalej: Zgłoszeniem).
3. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające
go do udziału w Konkursie.
4. Jeden Uczestnik ma prawo do dokonania maksymalnie jednego Zgłoszenia.

5. Zgłoszenie danego Uczestnika nie będzie oceniane i zostanie wyłączone z Konkursu w przypadku:
a)
b)
c)
d)
e)

dokonania więcej niż jednego Zgłoszenia;
dokonania Zgłoszenia na Formularzu wypełnionym w sposób nieczytelny lub w sposób niekompletny;
ustalenia, że Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu;
ustalenia, że Uczestnik Konkursu nie spełnienia wymogu, o którym mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu;
ustalenia, że rozwiązanie Zadania Konkursowego zawierać będzie treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami
współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszać będzie prawa lub dobre imię oraz renomę Organizatora lub Kasy
Stefczyka, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię lub nawołujące do przemocy.
6. W celu przystąpienia do Konkursu i wzięcia w nim udziału każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do udzielenia niezbędnych
zgód i oświadczeń dotyczących udziału w Konkursie oraz przetwarzania danych osobowych:
a) oświadczenia, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
b) zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w treści Formularza na zasadach określonych w § 5
niniejszego Regulaminu;
c) nieograniczonej terytorialnie i czasowo, a także nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Kasy Stefczyka oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl, a także w tytule prasowym „Czas
Stefczyka” w relacjach z Konkursu w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu zostanie Zwycięzcą.
7. Uczestnik Konkursu składając podpis na Formularzu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Kasy Stefczyka, na podany przez siebie w treści Formularza adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i jej brak
nie może być podstawą do wyłączenia Uczestnika od udziału w Konkursie.
8. Uczestnik Konkursu dodatkowo może wypełnić Formularz Kontaktowy Stefczyk Finanse i wyrazić zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stefczyk Finanse S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej zwaną: Stefczyk Finanse)
w celu promocji i marketingu produktów i usług podmiotów, na rzecz których Spółka świadczy usługi;
b) otrzymywanie od Stefczyk Finanse, na podany przez siebie w treści Formularza kontaktowego adres e-mail lub nr telefonu, informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. 2002,
nr 144, poz. 1204 ze zm.);
c) prowadzenie marketingu bezpośredniego (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne) przez Stefczyk Finanse poprzez telefon, również z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
Wyrażenie wyżej wskazanych zgód jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, tym samym brak zgód
nie może być podstawą do wyłączenia Uczestnika od udziału w Konkursie.
9. Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach:
a) etap I – odbywający się w Placówkach Kasy, w dniach 16 maja 2022 roku do 21 maja 2022 roku;
b) etap II – finał ogólnopolski, odbywający się w dniach 26 maja 2022 roku do 27 maja 2022 roku.
10. Spośród dokonanych przez Uczestników Zgłoszeń w I etapie Konkursu Komisje Konkursowe I stopnia w trzyosobowym składzie,
w każdej z Placówek Kasy, składającym się z:
a) kierownika Placówki Kasy,
b) dwóch pracowników Placówki Kasy
 ybiorą po jednym rozwiązaniu Zadania Konkursowego, które zostanie zakwalifikowane do II etapu Konkursu (z każdej
w
Placówki zostanie wybrany maksymalnie jeden Formularz z rozwiązanym Zadaniem Konkursowym).
11. Komisje konkursowe I stopnia będą obradować w dniach od 23 maja 2022 roku do 25 maja 2022 roku. Komisje konkursowe dokonają oceny każdego rozwiązania Zadania Konkursowego według następujących kryteriów: poprawność odpowiedzi udzielonych
na pytania zamknięte, a także oryginalność oraz kreatywność odpowiedzi na pytanie otwarte.
12. Komisje konkursowe I stopnia zamieszczą wyniki I etapu Konkursu w każdej Placówce Kasy w dniu 24 maja 2022 roku.
13. Uczestnicy Konkursu, których rozwiązania Zadań Konkursowych zostaną wybrane w I etapie Konkursu, wezmą udział w II etapie
Konkursu. Wybrane rozwiązania Zadań Konkursowych zostaną przesłane drogą elektroniczną, do siedziby Organizatora do dnia
25 maja 2022 roku, do godziny 14:00.
14. Spośród przesłanych rozwiązań Zadania Konkursowego, które wezmą udział w II etapie Konkursu, Komisja Konkursowa II stopnia
w trzyosobowym składzie:
a) przedstawiciel Kasy Stefczyka,
b) dwóch przedstawicieli Organizatora
wybierze laureatów, którzy zostaną nagrodzeni Nagrodą główną oraz wyróżnieniami (zwanych dalej: Zwycięzcami).
15. Komisja konkursowa II stopnia będzie obradować w dniu 27 maja 2022 roku. Komisja konkursowa II stopnia dokona oceny rozwiązania
Zadania Konkursowego, spośród tych biorących udział w II etapie, według następujących kryteriów: oryginalność oraz kreatywność odpowiedzi na pytanie otwarte.
16. Komisja konkursowa II stopnia w dniu 27 maja 2022 roku zamieści wyniki II etapu Konkursu na stronie internetowej www.kasastefczyka.
pl/dnikasystefczyka i powiadomi o wynikach Konkursu każdego Zwycięzcę, drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną na adres e-mail
zgodnie z danymi wskazanymi w Formularzu.

17. Rozdanie Nagród głównych oraz Wyróżnień odbędzie się w terminie ustalonym pomiędzy Zwycięzcą a Placówką Kasy, w której został złożony Formularz z rozwiązanym Zadaniem Konkursowym, nagrodzony następnie w II etapie Konkursu. Dokładne informacje
dotyczące rozdania Nagród głównych oraz Wyróżnień zostaną przekazane w sposób określony w ust. 18 Regulaminu. Przekazanie
Nagród głównych oraz Wyróżnień potwierdzone zostanie podpisaniem przez Uczestnika Konkursu protokołu odbioru nagrody.
18. W przypadku niestawienia się Uczestnika na rozdaniu Nagród głównych lub Wyróżnień w wyznaczonym dniu odpowiednio Nagroda główna lub Wyróżnienie zostaną przekazane do depozytu Placówki Kasy. Nagrody główne oraz Wyróżnienia będzie można odebrać w innym terminie ustalonym pomiędzy Zwycięzcą a Placówką Kasy, w której został złożony Formularz z rozwiązanym
Zadaniem Konkursowym, w godzinach pracy Placówki Kasy. Nieodebranie Nagrody głównej lub Wyróżnienia we wskazanym
wyżej terminie uważa się za rezygnację z tej nagrody, która pozostaje wówczas własnością Fundatora.

§ 3. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
1) Nagroda główna, w postaci nagrody rzeczowej, tj. roweru marki Kross model Le Grand Madison 1 M czerwony mat o wartości
799,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto (zwana dalej: Nagrodą główną), oraz nagrody pieniężnej w wysokości 89,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych). Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana,
lecz pobrana i przekazana przez Fundatora do właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego. W Konkursie zostanie przyznana jedna Nagroda główna;
2) Wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej – kuponu SODEXO o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto oraz
nagrody pieniężnej w wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych). Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz pobrana i przekazana przez Fundatora do właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego.
W Konkursie zostanie przyznanych 100 (sto) Wyróżnień. Zasady realizacji bonu określa regulamin dostępny pod adresem
https://sklep.sodexo.pl/regulacje.
2. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wydanie nagród,
o których mowa § 6 pkt 1 Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych
w wysokości 10% wartości nagrody. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród Zwycięzcom obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy
z tytułu przyznania nagród w Konkursie w kwocie określonej w ust. 1.
3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do odebrania nagród na osobę trzecią. Nagroda przyznane w Konkursie nie podlega zamianie
na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.
4. Organizator zastrzega prawo do nieprzyznania Nagrody głównej, jeśli w ocenie Komisji Konkursowej rozwiązania Zadania Konkursowego nie spełnią kryteriów oceny Zadania Konkursowego w stopniu pozwalającym na jej przyznanie z uwagi na oznaczone
w Regulaminie kryteria. Nagroda główna pozostaje wówczas własnością Fundatora.
5. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek Nagrody głównej przedstawiony w materiałach promocyjno-reklamowych może odbiegać od jej rzeczywistego wyglądu.

§ 4. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane osobiście w siedzibie Organizatora lub listownie na adres: Apella S.A.,
ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia w Czasie Trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, opis reklamacji oraz podpis
Uczestnika składającego reklamację.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji
Organizator poinformuje pisemnie, na adres do korespondencji wskazany w treści reklamacji.
4. W przypadku reklamacji kierowanych do Fundatora stosuje się Ustawę z 5 sierpnia 2012 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz regulacje Fundatora właściwe w przedmiotowym zakresie.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka
Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 (zwana dalej: Kasą/Kasą Stefczyka).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Kasy: iod@kasastefczyka.pl, tel. 801 600 100, adres korespondencyjny Kasy.
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 www.kasastefczyka.pl, na łamach „Czasu Stefczyka”
oraz na portalach społecznościowych Kasy; w celu wypełnienia obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
a także w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Kasy oraz podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo z Kasą* oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to działania
wykonywane są w prawnie uzasadnionym interesie Kasy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą do zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego w Konkursie, przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych, a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Okresy te nie sumują się.

5. Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją), prawo do cofnięcia zgody 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 zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu 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 będą podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą lub
współpracujące z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj.
podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, agenci Kasy oraz podmioty świadczące następujące usługi: marketingowe,
sprzedażowe i inne usługi pomocnicze.

§ 6. Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest twórcą odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe (pytanie nr 4) stanowiące część Zadania
Konkursowego (dalej: Odpowiedź) i że posiada do niej pełnię praw, w szczególności praw autorskich. Ponadto Uczestnik oświadcza,
że Odpowiedź nie jest obciążona prawami osób lub podmiotów trzecich, jak również nie narusza jakichkolwiek praw osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób lub podmiotów trzecich.
2. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich, jak i wobec Organizatora i Kasy Stefczyka w przypadku naruszenia praw, o których mowa w ust.1. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wobec Organizatora lub Kasy Stefczyka
z tytułu naruszenia praw w związku z korzystaniem z Odpowiedzi w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty, w tym koszty odszkodowania oraz zwolnić odpowiednio Organizatora lub Kasę Stefczyka
z odpowiedzialności z tego tytułu.
3. Zwycięzca Konkursu z chwilą przyznania Nagrody głównej albo Wyróżnienia, w zamian za jej otrzymanie udziela Kasie Stefczyka
niewyłącznej licencji do nieograniczonego terytorialnie i czasowo korzystania z Odpowiedzi na poniższych polach eksploatacji:
c) wytwarzanie i zwielokrotnianie każdą techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
d) dokonywanie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których je ustalono, w tym poprzez wprowadzanie do obrotu,
użyczenie, najem, darowiznę itd.;
e) 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;
f) publikowanie we wszelkich tytułach prasowych oraz materiałach niebędących tytułami prasowymi wydawanych zarówno
w formie elektronicznej, jak i papierowej;
g) 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.
4. Kasa Stefczyka jest uprawniona do udzielenia sublicencji w zakresie udzielonej licencji.
5. Zwycięzca Konkursu upoważnia Kasę Stefczyka do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Odpowiedzi, korzystania i rozporządzania nimi (wykonywania zależnych praw autorskich) na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej oraz do powierzania
takich czynności osobom trzecim, w tym również do wykorzystywania Odpowiedzi w części lub w całości oraz łączenia z innymi
utworami.
6. Zwycięzca Konkursu upoważnia Kasę Stefczyka do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Odpowiedzi,
w szczególności zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z uprawnienia do oznaczania Odpowiedzi lub opracowania Odpowiedzi
swoim nazwiskiem lub pseudonimem i godzi się na udostępnianie Odpowiedzi lub Odpowiedzi zmienionej lub opracowania Odpowiedzi anonimowo. Zwycięzca Konkursu upoważnia Kasę Stefczyka do decydowania o pierwszym udostępnieniu Odpowiedzi
publiczności oraz o kolejności rozpowszechniania, na poszczególnych polach eksploatacji.

§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 roku.
3. Regulamin dostępny jest w Placówkach Kasy oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl/dnikasystefczyka.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz.
* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w Placówkach Kasy, na stronie www. kasastefczyka.pl oraz w usłudze
bankowości elektronicznej.

