REGULAMIN KONKURSU
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs jest organizowany pod nazwą „Promujemy wspomnienia”
Organizatorem Konkursu jest Dobry Wybór Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Koneser
sp.k., Pl. Konesera 1, 03-736 Warszawa.
Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Fundacja Polska Wódka, operator Muzeum
Polskiej Wódki.
Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Muzeum Polskiej Wódki przy Pl. Konesera 1,
03-736 Warszawa, w dniach 17 grudnia 2018 roku – 6 stycznia 2019 roku (do godziny 23:59).
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone
w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b. nie jest pracownikiem Organizatora lub pracownikiem Fundacji Polska Wódka lub
Wyborowa S.A.;
c. nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora lub pracownikiem Fundacji Polska
Wódka lub Wyborowa S.A.;
d. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego treść, zezwoliła
Organizatorowi i Fundacji Polska Wódka na korzystanie z wpisu Uczestnika w Księdze
Pamiątkowej Muzeum zgodnie z § 6 Regulaminu oraz wyraziła zgodę na podanie do
publicznej wiadomości jej imienia i nazwiska w ogłoszeniu wyników Konkursu.
Uczestnictwo w Konkursie należy zgłosić na formularzu udostępnionym w recepcji Muzeum
Polskiej Wódki. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do recepcji Muzeum
Polskiej Wódki w czasie trwania konkursu (tj. w terminach wskazanych w § 1 ust. 4 powyżej).
Zadanie konkursowe polega na zrobieniu pamiątkowego zdjęcia typy selfie, w lobby
Muzeum, w specjalnej, świątecznej instagramowej ramce Muzeum Polskiej Wódki, po lub
przed zwiedzaniem Muzeum i zamieszczeniu zdjęcia na swoim profilu Facebook i/lub
Instagram z dopiskiem w opisie #muzeumpolskiejwodki. Wpis powinien zostać umieszczony
w czasie trwania Konkursu. Wpis nie może naruszać prawa, w tym praw autorskich i dóbr
osobistych osób trzecich, jak również nie może prezentować treści obraźliwych lub
poniżających kogokolwiek ani sprzecznych z dobrymi obyczajami z innego powodu. W
przypadku umieszczenia na zdjęciu wizerunku osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się do
uzyskania zgody tych osób na publikację zdjęcia.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję
Konkursową.
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora zdecyduje o wyborze najbardziej
atrakcyjnych zdjęć i przyznaniu nagród, o których mowa w § 3 poniżej. Komisja Konkursowa
dokona wyboru najbardziej atrakcyjnych zdjęć według własnego uznania, ale będzie kierować
się kryteriami związanymi z wartością artystyczną, ich oryginalnością, pomysłowością i
związkiem
z działalnością Muzeum Polskiej Wódki.

§3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są:
a) dwuosobowy voucher upoważaniający do odwiedzenia Muzeum Polskiej Wódki z datą
ważności do 31 marca 2019 r., o wartości 80 zł każdy;
b) dodatkowa nagroda pieniężna – w przypadku wystąpienia po stronie Organizatora
obowiązku pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej
Zwycięzcy nagrody, o której mowa w punkcie a. powyżej, nagrodzonemu Uczestnikowi
przysługuje dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto
nagrody, o której mowa w punkcie a. powyżej. Wierzytelność o zapłatę dodatkowej
nagrody pieniężnej zostanie potrącona z wierzytelnością przysługującą Organizatorowi
od nagrodzonego Uczestnika na pokrycie 10% zryczałtowanego podatku
dochodowego, przed wydaniem nagrody, o której mowa w punkcie a. powyżej,
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania ww. podatku
dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.
2. Nagrody przewidziano dla trzech (3) Uczestników, których zdjęcia zostały wybrane przez
Komisję Konkursową.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook lub na podany
w formularzu adres e-mail w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Uczestnik powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres recepcja@pvm.pl w terminie 3 (trzech) dni od
dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
5. Przyznana nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureata,
na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
6. Organizator jest uprawniony do ogłoszenia wyników Konkursu do publicznej wiadomości,
włącznie z podaniem imion i nazwisk Uczestników, na co Uczestnik wyraża zgodę.
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§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych na formularzu zgłoszeniowym oraz w potwierdzeniu chęci przyjęcia
nagrody.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe są
przetwarzane w zakresie związanym z udziałem w Konkursie, w szczególności w zakresie
imienia i nazwiska, danych kontaktowych, treści wpisu konkursowego.
Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu oceny zgłoszeń, rozstrzygnięcia wyników
Konkursu, dostarczenia nagrody i rozliczenia Konkursu, jak również w celu wykazania
uzyskania licencji na korzystanie z wpisu Uczestnika.
Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
prawa.
Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes realizowany przez Organizatora,
tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzania Konkursu.
Informujemy, że w przypadku, w którym Uczestnik otrzyma nagrodę za udział w Konkursie,
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przepisy prawa mogą zobowiązywać Organizatora do przetwarzania danych osobowych
również w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa podatkowego – w takim
przypadku przetwarzanie będzie się odbywać na podstawie przepisów prawa (m.in. dla
celów rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji podatkowej).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu
i jego rozliczenia oraz do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń (np. związanych
z udzieloną licencją na korzystanie z wpisu), a w przypadku, w którym Uczestnik otrzyma
nagrodę za udział w Konkursie, dane osobowe będą przechowywane również przez okres
wymagany przepisami prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Informujemy, że odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być dostawcy
świadczący usługi na rzecz Organizatora.
§5
REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora: na piśmie na adres
Organizatora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub na adres e-mail recepcja@pvm.pl
Dla celów ułatwienia rozpatrzenia reklamacji bardzo pomocne mogą okazać się następujące
informacje: adres korespondencyjny lub inne dane kontaktowe, powód reklamacji oraz
Państwa żądania z tym związane.
Odpowiemy na Państwa reklamację najpóźniej w ciągu 30 dni, liczonych od dnia
dostarczenia jej Organizatorowi.
Decyzję w zakresie rozpatrzenia reklamacji podejmuje Organizator, co nie pozbawia
Uczestnika uprawnienia do dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym (zarówno
w przypadku złożenia reklamacji, jak i w przypadku gdy Uczestnik nie złożył reklamacji).

§6
LICENCJA
1. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora oraz Fundację Polska Wódka ze
zdjęcia zgłoszonego przez Uczestnika w Konkursie wpisu w tym również na rozpowszechnianie
tego zdjęcia za pośrednictwem internetu (np. strona Muzeum na portalu Facebook, Instagram)
oraz w materiałach promocyjnych Muzeum.
2. Dodatkowo, w związku z tym, że zdjęcie stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego,
Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Fundacji Polska Wódka licencji niewyłącznej na
korzystanie z tego utworu na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Udzielenie licencji, o której mowa powyżej następuje w momencie złożenia przez Uczestnika
formularza zgłoszeniowego do udziału w Konkursie. Licencja udzielana jest na okres 5 lat.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin dostępny jest w recepcji Muzeum Polskiej Wódki oraz na stronie
www.muzeumpolskiejwodki.pl.

