REGULAMIN KONKURSU „ Historia zaklęta w platerach” Z DNIA 04.05.2020 R.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Historia zaklęta w platerach” (zwanego dalej
“Konkursem”) jest ArtN Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Żelaznej 51/53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000276282, posiadającą NIP:
7010060272, REGON: 140767240 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator. Organizator jest
jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie oraz wydającym nagrody.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas
trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób
informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z
Konkursem.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
6. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej pod
adresem: https://fabrykanorblina.pl/historia-platerow/, a informacje o konkursie publikowane są
na fanpage’u Organizatora na Facebook’u pod adresem: facebook/FabrykaNorblina/wydarzenia
(zwanym dalej “Fanpage”).
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, w postaci udzielania informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora.
8. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami
Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.
9. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z
uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do Nagrody.
10. Celem Konkursu jest poznanie ciekawych historii prawdziwych wyrobów pochodzących z
dawnej Fabryki Norblina oraz ich promocja w ramach powstającego Otwartego Muzeum Dawnej
Fabryki Norblina.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

posiadające aktywne konto w serwisie Facebook, które zaakceptowały niniejszy Regulamin
(dalej: „Uczestnik”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnej
skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook, a dane (imię i
nazwisko) wskazane do rejestracji profilu są danymi prawdziwymi.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie.
Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy
przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub
nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.
5. Na zasadach określonych w ust. 4 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których
zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie lub powodują lub mogą
powodować negatywne skutki dla Organizatora.

§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano 5 nagród – dla zwycięzców Konkursu wyłonionych w sposób
wskazany w §6 Regulaminu.
2. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w Konkursie jest zestaw upominków związanych z Fabryką
Norblina (w postaci albumu o wartości 80 zł oraz puzzli o wartości 37 zł), a także
personalizowane zaproszenia na otwarcie projektu po zakończeniu procesu jego rewitalizacji
połączone ze zwiedzaniem Muzeum Dawnej Fabryki Norblina.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na
portalu Facebook, na profilu Fabryki Norblina - www.facebook.com/FabrykaNorblina i w
wydarzeniu na profilu Fabryki Norblina.
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem:
https://fabrykanorblina.pl/historia-platerow/ (dalej: „Formularz Konkursowy“), do którego
odnośnik zamieszczony zostanie na portalu społecznościowym Facebook w wydarzeniu na
profilu
Fabryki
Norblina
pod
adresem
www.facebook.com/FabrykaNorblina/Wydarzenia/Historiazaklętawpalterachfabrykinorblina.
2. Konkurs trwa od dnia 4 maja 2020 roku od godz. 15.00 do 31 maja 2020 roku do godz. 23:59 w
sieci Internet – za pośrednictwem Formularza Konkursowego.

§ 5. ZADANIE KONKURSOWE
1.

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
•

Za pomocą Formularza Konkursowego na stronie internetowej, prześlij zdjęcie przedmiotu
wyprodukowanego w Fabryce Norblina, który należy do Twojej rodziny oraz opisz jego
historię: dowiedz się o tym przedmiocie jak najwięcej – jak znalazł się w Twojej rodzinie?
Czy ma jakieś szczególne znaczenie? Jakie były jego losy na przestrzeni lat? („Zgłoszenie
Konkursowe”);

•

Uczestnik Konkursu powinien także polubić Fanpage Organizatora pod adresem:
www.facebook.com/FabrykaNorblina;

•

Najciekawsze Zgłoszenia Konkursowe staną się bohaterami działań promujących Otwarte
Muzeum Dawnej Fabryki Norblina.

2.

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać do Organizatora za pośrednictwem Formularza
Konkursowego, dostępnego pod adresem: https://fabrykanorblina.pl/historia-platerow/, w
okresie trwania Konkursu, określonym w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

3.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać poniższe
warunki:
a)

powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z
obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia
społecznego;
c)

nie może zawierać treści reklamowych ani marketingowych jakichkolwiek podmiotów, z
wyłączeniem treści dotyczących Fabryki Norblina;

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw
własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.
4.

Dane zawarte w Zgłoszeniu Konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

5.

Uczestnicy Konkursu zgadzają się na wykorzystanie Zgłoszenia konkursowego przez
Organizatora w komunikacji promocyjnej Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook
oraz na stronie konkursowej.

§ 6. WARUNKI WYBORU ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I ODBIORU NAGRÓD
1.

Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.

3.

O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze wyboru najbardziej kreatywnych,
oryginalnych i najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych.

4.

Organizator w terminie do dnia 07.06. 2020 roku wyłoni 5 zwycięzców („Zwycięzcy
Konkursu”).

5.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej przez Organizatora do Zwycięzcy za pomocą
komunikatora Messenger w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

6.

Publiczna informacja o Zwycięzcach Konkursu zostanie również umieszczona w komentarzu do
posta
konkursowego
na
stronie
www.facebook.com/FabrykaNorblina/Wydarzenia/Historiazaklętawpalterachfabrykinorblina.

7.

Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę Konkursu Nagród jest przesłanie w ciągu 36 godzin od
ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u ,wiadomości prywatnej do Organizatora z
następującymi danymi:
a. imię i nazwisko;
b. adres korespondencyjny;
c. numer telefonu;
d. adres mailowy.

8.

Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ustępie 7 powyżej lub przekroczenie
dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez
Zwycięzcę Konkursu prawa do Nagrody.

9.

Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7
powyżej.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.
11. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
poszczególnych Nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub
podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w
szczególności Uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w
szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i
graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili
osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest ArtN Sp. z o.o., prowadząca
działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 51/53, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000276282, posiadającą NIP: 7010060272, REGON: 140767240 („Administrator”).

2.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia Zwycięzców, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji, w celach marketingowych, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Organizatora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
4.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
Konkursie oraz otrzymania Nagrody.

5.

W związku z prowadzeniem Konkursu Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące
dane:
a. imię i nazwisko, a także nazwa konta/profilu na portalu Facebook;
b. adres e-mail;
c. numer telefonu.

6. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy Konkursu następujące dane:
a. adres do korespondencji (wysyłki Nagrody).
7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem
sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
9. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i
rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania
danych osobowych w celach marketingowych). Po tym czasie, dane zostaną usunięte.
10. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa. Każdej osobie przysługuje prawo skargi
do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na proces przetwarzania
jego danych przez Organizatora.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób
praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie
w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.

2.

Uczestnik oświadcza, że posiada pełne do przesłanego w ramach Konkursu Zgłoszenia
Konkursowego, w tym w szczególności pełne majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego

zdjęcia oraz tekstu oraz, że w wypadku prezentowania w Zgłoszeniu Konkursowym wizerunku
Zwycięzcy Konkursu, Zwycięzca Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikację jego
wizerunku w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. W wypadku prezentowania w
Zgłoszeniu Konkursowym wizerunków osób trzecich, posiada ich zgodę na publikację
wizerunków takich osób w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie i prawo do
przeniesienia takiej zgody na Organizatora (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych).
3.

W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia
Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko
Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten
Uczestnik.

4.

Uczestnik, z chwilą wysłania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi przenoszalnej,
lecz niewyłącznej licencji na okres 5 lat do korzystania z przedmiotów praw własności
intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez
Uczestnika Nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub
ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na polach eksploatacji obejmujących w
szczególności:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką
drukarską;
b. wprowadzenie do obrotu;
c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych
materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o
dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach
materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami
opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie,
najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci
komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
e. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za
pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne
wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub
podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym;
f. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru
użytkowego lub przemysłowego.

5.

Uczestnik wyraża zgodę na to, by przesłany przez niego w ramach wykonania Zgłoszenia
Konkursowego tekst stanowiący utwór mógł być wykorzystany w dowolny sposób,
przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może
zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie
plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i
rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem
do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

6.

Organizator upoważniony jest do korzystania z utworu w sposób anonimowy, tj. bez uprzedniego
poinformowania o tym Uczestnika i bez oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

7.

Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze w formie pisemnej odrębną umowę licencji do
utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych
również do celów promocyjnych samego Konkursu.

9.

Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby
nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w
Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

10. Z tytułu udzielenia licencji i innych praw do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego
Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub
jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie
nabyły.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
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.

2.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3.

Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
“Konkurs na Facebooku z dnia 04.05.2020 r.”

4.

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r. i obowiązuje do 31 maja 2020 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, pod
warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora:
www.facebook.com/FabrykaNorblina.
5. Organizator uprawniony jest do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego
Regulaminu.
6. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora Konkursu:
www.facebook.com/FabrykaNorblina w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie
końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Warszawa, dnia 4 maja 2020 roku

Organizator:

