REGULAMIN KONKURSU
„MOJE ULUBIONE - BEER FINGERS PODWÓJNE PALUSZKI”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Moje ulubione - Beer
Fingers Podwójne Paluszki”, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest firma „Beer Fingers” sp. z o. o. zwana dalej „Organizatorem”
z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ogrodowej 31/35, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez sąd rejonowy m.st. Warszawy, IVX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000203779, posiadająca NIP: 1181733929,
Regon: 015721475
3. Konkurs będzie prowadzony tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i prowadzony jest za
pośrednictwem Internetu w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem
http://www.beerfingers.pl (dalej Strona Internetowa )
oraz
facebook.com/PodwojnePaluszki (dalej Profil Facebook Organizatora) w celach promocji
produktu Beer Fingers Podwójne Paluszki.
§2
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
najciekawszych

i

najoryginalniejszych

zdjęć

promujących

Podwójne

Paluszki

(dalej: Produkt) w dowolnym smaku bądź w dowolnych smakach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zdjęć zgodnych założeniami niniejszego
Regulaminu a następnie umieszczania ich na profilu facebook.com/PodwojnePaluszki celem
umożliwienia internautom oddawania na nie głosów a następnie wyłonienia na podstawie
największej ilości głosów Laureatów Konkursu.
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3. Celem Konkursu jest popularyzacja, promocja i reklama produktów organizatora.
§3
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 marca 2016 roku i trwać będzie do dnia 30.09.2016
włącznie (dalej: Okres Trwania Konkursu).
2. Ostatecznym terminem wysłania zdjęć jest dzień 30.09.2016 roku do godziny 00.00. Zdjęcia
przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 15 października 2016 roku. Wyniki Konkursu
zostaną opublikowane na Stronie Internetowej Organizatora Konkursu www.beerfingers.pl
oraz www.facebook.com/podwojnepaluszki
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie
w szczególności:
a) Przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
w okresie trwania Konkursu w tym w szczególności:
•

wypełnią w całości zgłoszenie Konkursowe (dalej również: „Formularz
Konkursowy”) w postaci formularza zamieszczonego na stronie internetowej
www.beerfingers.pl (dalej: Adres Mailowy Organizatora)

•

wyślą prawidłowo wypełniony Formularz na adres: biuro@beerfingers.pl

•

wyrażą chęć

wzięcia udziału w

Konkursie poprzez

oświadczenie

w Formularzu Konkursowym, że zapoznali się z treścią Regulaminu
i akceptują bez zmian jego treść.
b) Prześlą na Adres Mailowy Organizatora biuro@beerfingers.pl dowolne jak
najatrakcyjniejsze zdjęcie promujące produkt i zachęcające do jego zakupu.
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2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby powiązane z Organizatorem tj. pracownicy
współpracownicy, przedstawiciele, partnerzy biznesowi oraz ich rodziny tj. mąż, wstępni,
zstępni na równi z osobami przysposobionymi i przysposabiającymi oraz inne osoby
pozostające z w/w we wspólnym pożyciu i/lub prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo
domowe a także rodzina i krewni Organizatora
3. Osoba, która spełnia warunki udziału w Konkursie oraz zgłosi swój udział w nim, zgodnie
z niniejszym Regulaminem, zwana będzie Uczestnikiem, a wszystkie osoby łącznie
Uczestnikami.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.beerfingers.pl jak również na stronie
www.facebook.com/PodwojnePaluszki

oraz w siedzibie Organizatora konkursu firmy

Beer Fingers sp. z o. o. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
Regulaminu.
6. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora, będącego Administratorem Danych Osobowych, w celach
związanych z organizacją i prowadzeniem konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców.
Uczestnik wyraża również zgodę na publikację jego imienia i nazwiska w serwisie
www.facebook.com/PodwojnePaluszki oraz na stronie internetowej www.beerfingers.pl na
Liście Laureatów Konkursu.
7. Wraz z wzięciem udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie
przesłanych przez niego zdjęć. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę,
powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie
i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym
w wersji elektronicznej w globalnej sieci www (internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda
zostaje

wyrażona

bezterminowo,

nieodpłatnie

i

bez

ograniczeń

podmiotowych

i przedmiotowych. Zaakceptowanie niniejszego regulaminy jest jednoznaczne z wyrażaniem
zgody na przeniesienie praw autorskich do zdjęć i filmów przez co rozumie się zgodę na ich
upublicznienie i rozpowszechnianie zgodnie z powyższymi warunkami.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu korespondencyjnego uczestnika
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lub zmianę innych danych uniemożliwiających skuteczne dostarczenie nagrody zdobytej
w Konkursie. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty
elektronicznej w terminie 72 godzin ( 3 dni kalendarzowe) od rozstrzygnięcia Konkursu.
§5
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika na Adres Mailowy Organizatora dowolnego
jak najatrakcyjniejszego zdjęcia przedstawiającego Uczestnika razem z paczką lub paczkami
Podwójnych Paluszków mającego na celu popularyzację, promocję i reklamę produktu.
2. Organizator przyzwala na pełną dowolność wykonanych zdjęć, lecz zastrzega ponadto
konieczność zachowania dobrych obyczajów przy ich wykonywaniu, przez co rozumie się
m. in. nie naruszanie dóbr osób trzecich. Każdy Uczestnik może przesłać nieograniczoną
liczbę zdjęć, jednakże zdjęcia mogą być zgłaszane jedynie w okresie trwania Konkursu.
3. Niezbędnym warunkiem zakwalifikowania zdjęcia do udziału w Konkursie jest zrobienie
go w taki sposób, aby na pierwszym planie była widoczna paczka/paczki Podwójnych
Paluszków dowolnego smaku z widocznym logo. Zdjęcia niewyraźne bądź niezgodne
z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.
4. Zabrania się wykonywania i przesyłania zdjęć o charakterze bezprawnym lub niezgodnych
z Regulaminem Konkursu w szczególności zabrania się przesyłania zdjęć o charakterze
erotycznym lub pornograficznym powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub
obsceniczne, jak również naruszających dobra osób trzecich, dyskryminujące je ze względu
na przynależność rasową, kulturową, etniczną, bądź ze względu na światopogląd (religijny
lub filozoficzny itp.), obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, jak również
obrażające godność lub uczucia innych osób. Osoby które prześlą tego typu zdjęcia będą
bezwzględnie dyskwalifikowane od udziału w konkursie i zostaną powzięte w stosunku do
nich odpowiednie działania prawne wynikające m. in. z przepisów Kodeksu Karnego (dz.U.
Nr 88, poz. 553).
5. Organizator ma prawo usuwać zdjęcia, o których mowa w zdaniu poprzednim jak również
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zawiadomić właściwe organy o naruszeniu art. 202 Kodeksu Karnego w sytuacji gdy
przesłane zdjęcia będą miały charakter pornograficzny - wynikający z tego przepisu.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących
konkursu na jego prywatną skrzynkę mailową.
7. Zdjęcia na których oprócz produktu Beer Fingers Podwójne Paluszki obok Uczestnika
Konkursu na równorzędnym planie zostanie utrwalona podobizna dziecka, lecz nie zostanie
dostarczona pisemna zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka na publikacje
i rozpowszechnianie zdjęcia na którym się ono znajduje na adres siedziby Organizatora
Konkursu, lub na adres e-mail biuro@beerfingers.pl zostaną zdyskwalifikowane od udziału
w Konkursie.
8. Zdjęcia na których oprócz produktu Beer Fingers podwójne paluszki obok Uczestnika
Konkursu widnieje podobizna Uczestnika i innej pełnoletniej osoby fizycznej posiadającej
pełną zdolność do czynności prawnej, usytuowanej na równorzędnym planie razem
z Uczestnikiem Konkursu, lecz nie zostanie dostarczona pisemna zgoda tej osoby na
publikacje i rozpowszechnianie zdjęcia na którym się ona znajduje na adres siedziby
Organizatora

Konkursu

lub

na

adres

e-mail

biuro@beerfingers.pl

zostaną

zdyskwalifikowane od udziału w Konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i publikowania na Profilu Organizatora
Konkursu tylko zdjęć zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu
§6
GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW
1. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia będą przez cały okres trwania konkursu na bieżąco
publikowane na Profilu Organizatora i będą podlegać ocenie internautów (dalej
Glosujących)

odwiedzających

profil

Organizatora

konkursu

facebook.com/podwojnepaluszki
2. Oddawanie Głosów (dalej Głosowanie) na zdjęcia odbywa się poprzez klikanie na ikonkę
„lubię to” i sumowanie łącznej ilości polubień (dalej Głosów) danego zdjęcia na profilu
organizatora konkursu.
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3. Głosowanie na zdjęcia możliwe jest tylko w Okresie Trwania Konkursu.
4. Jedno polubienie oznacza jeden głos oddany przez głosującego który jest równy jednemu
punktowi.
§7
ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW
KONKURSU
1. Organizator wyłania z pośród Uczestników których zdjęcia uzyskały najwięcej polubień
Laureatów Konkursu.
2. Łącznie zostanie wyłonionych 3 Laureatów konkursu zajmujących kolejno pierwsze, drugie
i trzecie miejsce oraz 3 Laureatów w ramach wyróżnionych zdjęć.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wyłonienia Laureatów
Konkursu w razie gdyby liczba oddanych głosów uniemożliwiała ich jednoznaczne
wskazanie.
§8
NAGRODY
1. Nagrodami dla uczestników, których zdjęcie zdobędą największa ilość głosów będą zestawy
z produktami spożywczymi z naszej oferty:
a) Pierwsze miejsce:
• Podwójne Paluszki – 3 x zestaw ( 3 sztuki solone, 3 sztuki z sezamem,
3 sztuki w polewie),
• 3 opakowania - Sękacz Królewski,
•

2 sztuki Sękacz Królewski 4 kawałki 70 g,

•

2 sztuki Sękacz Królewski kostka w polewie 70g.

b) Drugie miejsce:
• Podwójne Paluszki – 2 x zestaw (2 sztuki solone, 2 sztuki z sezamem,
2 sztuki w polewie),
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• 2 sztuki opakowanie Sękacz Królewski - 4 kawałki 70 g,
• 2 sztuki Sękacz Królewski - kostka w polewie 70 g.
c) Trzecie miejsce:
• Podwójne Paluszki – 1 x zestaw (1 sztuka solone, 1 sztuka z sezamem,
1 sztuka w polewie),
• 1 sztuka Sękacz Królewski 4 kawałki 70 g.
• 1 sztuka Sękacz Królewski kostka w polewie 70g
d) Nagrody pocieszenia dla 3 osób których zdjęcia zostały wyróżnione w konkursie:
• Podwójne Paluszki – 1 zestaw (solone, z sezamem, w polewie)
2. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (dz.U. z 2010 nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych
laureatom nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej podlega opodatkowaniu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości
nagrody.
3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem laureatowi nagród obliczy i pobierze zryczałtowany podatek dochodowy należny
z tytułu wygranej oraz odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego do 20 - tego dnia
następnego m-ca, po miesiącu wydania nagrody.
4. Do wartości nagrody, zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości
nagrody.
5. Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz
przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w konkursie,
obciążającego laureata.
6. Laureat konkursu jest zobowiązany przekazać organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do
wypełnienia obowiązków płatnika.
7. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają wymianie
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na kwoty pieniężne.
8. Nagrody wysyłane są wyłącznie do uczestników mających miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Laureatom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
§9
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Opublikowanie Laureatów odbędzie się w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia
zakończenia Konkursu.
2. W przeciągu 3 dni kalendarzowych od zakończenia konkursu Organizator skontaktuje się
z Laureatami i pozostałymi Uczestnikami konkursu za pomocą wiadomości wysłanej
na adres e-mail bądź poprzez komunikator Facebook w celu:
a) poinformowania Laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody;
b) ustalenia niezbędnych danych Laureata i Uczestników Konkursu w postaci: imienia i
nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu
c) poinformowania Laureata Konkursu o sposobie i zasadach wydania Nagrody
3. Każdy Uczestnik Konkursu, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora
w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe
i teleadresowe, o których mowa w ust. 2 lit. b. powyżej niezbędne do wydania Nagrody.
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub
zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.
4. Nagrody zostaną wysłane każdemu Laureatowi i Uczestnikowi Konkursu, po podaniu przez
niego wszystkich koniecznych danych. Laureat zobowiązany jest do podania wszystkich
koniecznych danych, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wysłania przez
Organizatora zapytania o podanie danych
5. Po potwierdzeniu przez Laureata i Uczestnika Konkursu danych, Organizator wyśle
Laureatowi Konkursu przyznaną Nagrodę, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką
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kurierską, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia Listy
Laureatów.
6. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Laureata i Uczestnika Konkursu
adres, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. W przypadku, gdy Laureat bądź Uczestnik Konkursu poda błędne lub nieprawdziwe dane,
przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie
zwrócona Organizatorowi.
§ 10
PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK OSOBY
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie takie Zdjęcia, których wykorzystanie
przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu
zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich,
a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.
2. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin oświadcza, że:
a) przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b) zgłoszona przez niego Zdjęcia nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób
trzecich
c) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Zdjęć nie są przedmiotem zastawu oraz
nie są obciążone prawem osób trzecich
d) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora swojego wizerunku
3. Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Zdjęć do Konkursu Organizator nabywa nieodpłatną,
niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na korzystanie z nadesłanych Zdjęć:
a) według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych poniżej.
b) Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania ze Zdjęć dla celów
komercyjnych i/lub promocyjnych, reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
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•

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu,
systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i
zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

•

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcia, w całości lub
w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo
egzemplarzy;

•

w zakresie rozpowszechniania Zdjęć, w całości lub w części, w sposób inny niż
określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym
rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronie www.beerfingers.pl oraz
na stronie www.facebook.pl/PodwójnePaluszki;

c) wykorzystywanie Zdjęć do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych
Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, internecie, prasie,
telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji
i reklam;
d) wprowadzanie

Zdjęć

w

całości

lub

części

do

sieci

teleinformatycznych,

telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez
ograniczenia, wprowadzanie Zdjęć w całości lub w części do pamięci komputerów oraz
przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
e) dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Zdjęć na różne wersje
językowe oraz rozpowszechnianie Zdjęć w każdym języku, na dowolnym nośniku.
4. Korzystanie ze Zdjęć na polach eksploatacji określonych w powyżej może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów,
w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych
modyfikacji itd.
5. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora
na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Zdjęć.
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6. Licencja, o której mowa powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji
(sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw,
zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia
z tego tytułu.
7. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Zdjęć, a odmowa rozpowszechniania nie
wymaga uzasadnienia.
8. Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
9. Organizator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 KC, że nabywa prawo własności do nośnika, na
którym utrwalono Zdjęcie oraz autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji
wskazanych powyżej do nagrodzonego Zdjęcia z dniem wydania Nagrody Uczestnikowi
bądź Laureatowi Konkursu.
10. Laureaci Konkursu zobowiązują się zawrzeć z Organizatorem niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Nagrody Głównej w formie
pisemnego oświadczenia przyjętego przez Organizatora, umowę o przeniesienie autorskich
praw majątkowych do nagrodzonego zdjęcia na wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu
polach eksploatacji i za wyłącznym wynagrodzeniem w postaci przyznanej danemu
Laureatowi Nagrody.
11. Projekt oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wyboru
Laureatów/Uczestników, z którymi zawarta zostanie umowa o przeniesienie autorskich
prawa

majątkowych.

12. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Utworu na Organizatora, Laureat
Konkursu zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw
osobistych oraz nadzoru autorskiego względem Utworu.
13. Laureat Konkursu zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez
Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, i inne dostosowywanie Pracy
Konkursowej do potrzeb Organizatora.
14. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że do dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu, prawa
o których mowa w ust. 2 lit a nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.
15. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich Utworów
wykorzystywanych w ramach tworzenia Zdjęć do Konkursu. W przypadku wystąpienia
przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem
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praw autorskich do Utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia
Zdjęć, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczenia
na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich
i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie
Organizatora
§ 11
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu, w szczególności wyłonienia Laureatów Konkursu oraz dostarczenia i realizacji
Nagród, a także w celu przeprowadzenia Postępowania Reklamacyjnego.
2. Administratorem danych osobowych jest firma „Beer Fingers” sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie, przy ulicy Ogrodowej 31/35, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez sąd rejonowy m.st. Warszawy, IVX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000203779, posiadająca NIP: 1181733929, Regon:
015721475
3. Udział w Konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne.
Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji,
uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych.
§ 12
REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przebiegiem, wynikiem bądź sposobem przeprowadzania Konkursu
(dalej Reklamacje) powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres
Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie
Reklamacji.
2. Wszelkie Reklamacje Uczestnicy mogą być składane wyłącznie na piśmie drogą pocztową
z dopiskiem „reklamacja konkursowa” w terminie 20 dni od ogłoszenia wyników na adres
siedziby Organizatora Konkursu.
3. Organizator Konkursu jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od jej
otrzymania. Osoba reklamująca zostanie poinformowana o wynikach postępowania
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reklamacyjnego listem wysłanym na adres korespondencyjny, podany w przesłanej
reklamacji. Decyzja o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji ma charakter ostateczny.
4. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu terminu nie
będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla
pocztowego.
5. Reklamacje rozpatruje Organizator, który sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem
postępowania reklamacyjnego.
6. Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony
pisemnie za pośrednictwem poczty
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez organizatora nie jest grą losową
ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych (dz. U. Nr 201, poz. 1540, ze zm. tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. Dz.U.
z 2015 r. poz. 612)
2. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają
organizatora do przetwarzania ich danych osobowych w zbiorze danych osobowych i poza
tym zbiorem dla celów organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu oraz
wydania nagród.
3. Organizator zapewnia, że dane osobowe uczestnika będą przechowywane w siedzibie
organizatora i będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
4. Dane osobowe mogą zostać w każdej chwili usunięte na żądanie uczestnika wyrażone
w formie wiadomości e-mail: biuro@beerfingers.pl lub pisemnie na adres Beer Fingers sp. z
o.o. ul. Ogrodowa 31/35 00-893 Warszawa.
5. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora (www.beerfingers.pl)
i na profilu Facebook Organizatora (www.facebook.pl/PodwojnePaluszki)
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia
ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych. Za ważne przyczyny
uznaje się:
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a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływająca na
wzajemne prawa i obowiązki lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa
wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym
zakresie urzędów lub organów
b) zmiana sposobu przeprowadzania

Konkursu spowodowana wyłącznie względami

technicznymi lub technologicznymi.
7. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity
Regulaminu poprzez publikację na Stronie Internetowej Organizatora i na Profilu Facebook
Organizatora oraz za pomocą wiadomości mail wysłanej na adres mail podany
przez Uczestnika podczas zgłoszenia do Konkursu.
8. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia
w Serwisie względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu.
W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji
z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia ich
o zmianie Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
kodeks cywilny (dz. U. z 2014, poz. 121) oraz przepisy ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych zgodnie z którym rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia
osoby na nim przedstawionej (dz. U. z 2012 poz. 788) oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
„MOJE ULUBIONE - BEER FINGERS PODWÓJNE PALUSZKI”

OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU
Ja, niżej podpisany.................................................. potwierdzam przeniesienie na „Beer Fingers”
sp. z o. o. (dalej również Beer Fingers) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ogrodowej 31/35,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, IVX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000203779,
posiadająca NIP: 1181733929, REGON: 015721475 na zasadach określonych w szczególności
w treści niniejszego oświadczenia, autorskich praw majątkowych do zdjęcia konkursowego (dalej
również: „Utwór”), zgłoszonego przez mnie w ramach organizowanego przez Beer Fingers
konkursu „Moje ulubione - Beer Fingers Podwójne Paluszki”(dalej również Konkurs).
Jednocześnie oświadczam, że:
1. przeczytałem i zaakceptowałem Regulamin konkursu

„Moje ulubione - Beer Fingers

Podwójne Paluszki” który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia;
2. przysługuje mi wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich prawo autorskie (osobiste
i majątkowe) do Utworu;
3. Utwór wykonałem/wykonałam osobiście w zakresie mojej indywidualnej twórczości i
wkładu intelektualnego.
Niniejszym potwierdzam przeniesienie na Beer Fingers jako organizatora/przyrzekającego
nagrodę w konkursie, w chwili wydania mi nagrody, autorskich praw majątkowych do Utworu
na wszelkich znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, w tym w
szczególności na polach eksploatacji określonych w § 10 ust. 3 i 4 Regulaminu konkursu.
Dodatkowo zobowiązuję się do nie wykonywania przysługujących mi autorskich praw
osobistych w stosunku do Utworu – w tym w szczególności zobowiązuję się powstrzymywać od
wykonywania nadzoru autorskiego w stosunku do Utworu i zezwalam Beer Fingers i podmiotom
upoważnionym do tego przez Beer Fingers na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie,
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dostosowywanie Utworu.
Z tytułu przeniesienia na Beer Fingers majątkowych praw autorskich do Utworu,
Beer Fingers przyznała mi nagrodę w postaci zestawów produktów wchodzących z skład
przeznaczonych do obrotu handlowego za pośrednictwem Beer Fingers Sp. z o. o., która w całości
zaspakaja moje roszczenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworu
i powstrzymania się od wykonywania osobistych praw majątkowych do Utworu.
Niniejsze

oświadczenie

może

być

odwołane

lub

zmienione

tylko

za

zgodą

„Beer Fingers” Sp. z o. o.

Przyjmuję powyższe oświadczenie
Warszawa, dnia ….................

w imieniu „Beer Fingers” Sp. z o.o.

Imię i nazwisko

z siedzibą w Warszawie:

…...........................................

Warszawa, dnia ….........................r.
….....................................................
(podpis)
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