Regulamin konkursu fotograficznego “Cały rok z MÓWikiem”
1.

2.

3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego na Facebooku “Cały rok z MÓWikiem”
(zwanym dalej “Konkursem”), jest firma DICO s.c. Piotr Płatek, Ewa Przebinda,
Sebastian Szufa, 30-305 Kraków, ul. Edmunda Wasilewskiego 20/3 NIP: 6772358905
(zwany dalej „Organizatorem”)
1.2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
1.3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
1.4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/programMOWIK/
(zwanej dalej “Fanpage”).
1.5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada
2009 roku o grach hazardowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu
art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za
wyjątkiem pracowników Organizatora.
2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres mailowy
krakow@mowik.pl:
2.2.1. zdjęcia konkursowego (jeden uczestnik może przesłać jedno zdjęcie),
2.2.2. opisu do zdjęcia,
2.2.3. skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia uczestnika (załącznik 1
oraz załącznik 2 do niniejszego Regulaminu)
2.2.4. jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby/-ób,
uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia
skanu pisemnego oświadczenia osoby/-ób znajdujących się na fotografii, że
wyraziła/-y zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku
tej osoby w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
2.3. Prace konkursowe można składać od dnia 25.06.2022 do dnia 30.07.2022.
2.4. Każdy uczestnik może opublikować maksymalnie jedno zdjęcie.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
Facebooka.
NAGRODA
3.1. Nagrodami głównymi w Konkursie są karty podarunkowe do wykorzystania na stronie
https://mowik.sklep.pl/, zestaw akcesoriów MÓWikowych oraz umieszczenie
zwycięskich prac w kalendarzu planszowym MÓWik na 2023 r.
3.1.1. Za pierwsze miejsce przysługuje bon podarunkowy o wartości 300,00 zł, za
zajęcie drugiego miejsca bon podarunkowy o wartości 200 zł, a za zajęcie
trzeciego miejsca – bon podarunkowy o wartości 100,00 zł.
3.1.2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę
innego rodzaju.
3.1.3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu
ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
3.1.4. Zwycięzcom nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia odnośnie
jakości przedmiotu stanowiącego nagrodę, serwisu gwarancyjnego lub
pogwarancyjnego.

* Dotyczy Uczestników niepełnoletnich.
** - dotyczy zdjęć z wizerunkiem

4.

5.

6.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
4.1. Pracę konkursową należy wysłać na adres mailowy krakow@mowik.pl w tytule maila
wpisując nazwę konkursu. W mailu należy wysłać zdjęcie konkursowe, opis zdjęcia
oraz wymagane zgody. W przyznaniu nagród biorą jedynie nadesłane prace
konkursowe z należycie wypełnionymi oświadczeniami, o których mowa w pkt 2.2.3.
i 2.2.4. powyżej. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli, czy nadesłane
oświadczenia, o których mowa w pkt 2.2.3. i 2.2.4. powyżej zostały należycie
wypełnione, Oświadczenia wypełnione w sposób nienależyty nie będą brały udziału w
konkursie.
4.2. Po weryfikacji przesłanego zgłoszenia prace będą umieszczane przez organizatora na
Fanpage'u razem z przesłanym opisem.
4.3. Nagrody za pierwsze trzy miejsca otrzymają Uczestnicy, których praca konkursowa
otrzyma największą liczbę komentarzy do godz. 23.59 dnia 30.07.2022.
4.4. Do wyników konkursu nie będą liczone polubienia ani inne reakcje umieszczone przez
użytkowników Facebooka przy pracy konkursowej.
4.5. Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości
mailowej.
4.6. Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w dniu
05.08.2022 r.
4.7. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką kurierską
dostarczoną w obrębie granic Polski lub w formie elektronicznej.
4.8. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości
o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy
nagrody.
4.9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.
REKLAMACJE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
5.2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana
listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Cały rok z MÓWikiem”
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
6.2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
6.4. Niniejszy Regulamin jest wywieszony w siedzibie Spółki oraz umieszczony na stronie
internetowej Organizatora pod adresem www.mowik.pl/do_pobrania

* Dotyczy Uczestników niepełnoletnich.
** - dotyczy zdjęć z wizerunkiem

Załącznik 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego “Cały rok z MÓWikiem”
Oświadczenie uczestnika Konkursu Fotograficznego „MÓWik”
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na Konkurs Fotograficzny „MÓWik” i służy mi z
tego tytułu pełnia praw autorskich oraz majątkowych i niemajątkowych do zgłoszonych prac, prawa
autorskie do przesłanych prac nie są w żaden sposób ograniczone, ani też obciążone na rzecz osób
trzecich.
Nieodpłatnie przenoszę służące mi autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do prac zgłoszonych
na konkurs na Organizatora.
Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych i niemajątkowych o których mowa obejmuje
prawo do wykorzystania nadesłanej fotografii bądź nadesłanych fotografii oraz opisów, na polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii techniką drukarską,
reprograficzną, cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci
komputerowych, zarówno lokalnych, jak i zewnętrznych, w tym także do sieci komputerowej Internet,
wprowadzanie do obrotu, użyczenie egzemplarzy na których fotografie utrwalono, rozpowszechnianie
fotografii poprzez m.in. publiczne wystawienie lub wyświetlanie, publiczne udostępnienie fotografii w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dla celów
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści Regulaminu, w tym
w celu wykorzystania fotografii na Fanpage'u oraz w MÓWikKalendarzu planszowym 2023 r,
wykorzystanie utworów w charakterze materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych w
tym na Facebooku oraz Instagramie i w innych kanałach komunikacji.
Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, uczestnik konkursu, którego prace nagrodzono, zezwala na
niewskazywanie swoich danych osobowych przy korzystaniu z nagrodzonych prac.
Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, uczestnik konkursu, którego prace nagrodzono, zezwala na
dokonywanie zmian w nagrodzonych pracach.
Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu na Organizatora przechodzi prawo własności przesłanych
egzemplarzy prac.
Nagrodzonemu uczestnikowi konkursu, oprócz nagrody, nie przysługuje żadne inne wynagrodzenie z
tytułu przeniesienia własności egzemplarzy nagrodzonych prac, ani też odrębne wynagrodzenie za
korzystanie z nagrodzonych prac.
Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i
nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego (podanego przez zwycięzców
Konkursu) przez Organizatora w celu uczestnictwa w Konkursie, wyłonienia laureatów Konkursu oraz
dostarczenia nagród w tym w celu zawierania, realizowania i wykonywania przez Organizatora umów
z partnerami Biznesowymi niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu, warunki którego akceptuję.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu, akceptuje jego warunki
i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w Konkursie.*

………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu
………………………………………………..
Telefon kontaktowy
………………………………………………..
E-mail
…………………………………………………
Data i podpis (opiekuna) uczestnika Konkursu

* Dotyczy Uczestników niepełnoletnich.
** - dotyczy zdjęć z wizerunkiem

Oświadczenie **
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku w zakresie określonym
w niniejszym Regulaminie.
………………………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………………………
Data i podpis (opiekuna) lub osoby

* Dotyczy Uczestników niepełnoletnich.
** - dotyczy zdjęć z wizerunkiem

Załącznik 2 do Regulaminu konkursu fotograficznego “Cały rok z MÓWikiem”
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z pozyskiwaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie Ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej: „RODO”), niniejszym
przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

I.

Administrator danych osobowych

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Płatek, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Piotr Płatek „Studio eR”, ul. Lubelska 129, 32-120 Nowe Brzesko,
NIP: 6781313776, REGON: 356859896, Ewa Przebinda, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Ewa Przebinda Centrum Terapii i Edukacji PESTKA, ul. Wenecja
5/1, 31-117 Kraków NIP: 9441500127, REGON: 357129830 oraz Sebastian Szufa,
prowadząc działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Szufa, ul. Wenecja 5/1, 31-117
Kraków NIP: 7381211713, REGON: 121500536 działający wspólnie jako wspólnicy spółki
cywilnej Dico Spółka Cywilna Piotr Płatek, Ewa Przebinda, Sebastian Szufa z siedzibą
w Krakowie, ul. wasilewskiego 20/3 30-305 Kraków, NIP: 6772358905, REGON: 121534676,
zwana dalej: „DICO”.

2.

Kontakt z DICO w przedmiocie Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan uzyskać
również bezpośrednio od DICO, używając poniższych danych:
* adres mailowy: krakow@mowik.pl.;
* adres korespondencyjny: DICO s.c. Piotr Płatek, Ewa Przebinda, Sebastian Szufa 30305 Kraków, ul. Edmunda Wasilewskiego 20/3;
* telefon: +48 535 500 717

II.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
*

III.

w celu udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzców, dostarczenia nagrody laureatom
Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Informacja o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy oraz
współpracownicy DICO, partnerzy biznesowi DICO tacy jak np.: drukarnie, firmy kurierskie,

IV.

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
DICO nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

V.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie
dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym DICO lub Pani/Pan może dochodzić roszczeń
z tym związanych.

VI.

Informacja o przysługujących prawach

Informujemy, że w zw. z przetwarzaniem przez DICO Pani/Pana danych osobowych,
przysługują Pani/Panu następujące prawa:
*

prawo dostępu do treści dotyczących Pani/Pana danych osobowych i otrzymania ich
kopii;

*

prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

*

prawo do usunięcia danych,

*

ograniczania przetwarzania danych

Może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań,
jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy
je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
*

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

*

prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe
Pani/Pana dotyczące, które nam dostarczono. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych
danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
*

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, możesz
Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego (obecnie: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
*

VII.

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Informacja o wymogu podania danych osobowych
Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych:
*

VIII.

ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwi zawarcie umowy lub
przedstawienie ofert oraz uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Informujemy, że w DICO nie są stosowane procedury zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

