Regulamin konkursu firmy SMAY
„KONKURS SMAY NA MAJ, WIOSENNE TRELE O MIŁOŚCI”
Data wydania: Kraków 22 maja 2019 r.
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest firma SMAY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Ciepłownicza 29, 31-578 Kraków, NIP: 678-28218-88, REGON: 356295933, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007764, o
kapitale zakładowym 50 000,00 zł.
1.

Jedynym podmiotem odpowiedzialnym za organizację, przebieg oraz wszelkie roszczenia osób trzecich
związane z konkursem, w szczególności uczestników konkursu, jest Organizator (dalej zwany „Organizatorem”).
2.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
4.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.smay.eu/konkurs/regulamin w czasie trwania konkursu
oraz miesiąc po jego zakończeniu.

§2
Zadanie i sposób rozwiązania konkursu
5. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez Uczestnika wiersza o miłości, zawierającego takie słowa jak:
powietrze, miłość, SMAY oraz opublikowanie go w dowolnym profilu Uczestnika na kanałach social media, a także
przesłanie zgłoszenia drogą e-mailową na adres: [konkurs@smay.eu] lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
internetowej www.smay.pl/konkurs.
6. Zgłoszenie musi zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko Uczestnika, pełną nazwę firmy, w której pracuje, adres emailowy do kontaktu oraz numer telefonu.
7. Konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej smay.pl/smay.eu, w profilu firmowym w serwisie Linkedin.com oraz
w majowym wydaniu gazetki Brawo SMAY.
8. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 15 lipca 2019 r. Rozwiązanie konkursu nastąpi do 31 lipca 2019 r.
9. Jury konkursowe wybierze najciekawszy wiersz oraz wyłoni zwycięzcę i dwa wyróżnienia na podstawie przesłanych
zgłoszeń. Zwycięzcą i osobami wyróżnionymi mogą być tylko osoby, które przesłały wszystkie potrzebne informacje
określone w punkcie 5 i 6, par.2.
10. W skład JURY będzie wchodzić minimum 3 wyznaczonych pracowników firmy SMAY z działu marketing i działu
handlowego.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.smay.pl/konkurs oraz w profilu firmowym w serwisie
LinkedIn.com w dniu 31 lipca 2019 r. poprzez opublikowanie imion i nazwisk Uczestników oraz firm, które reprezentują;
Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie i w sposób, o
którym mowa powyżej.
12. Uczestnik konkursu może wypełnić tylko jedno zgłoszenie.
13. Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwać komisja w postaci przedstawicieli Organizatora.
14. Treść wiersza nie może być obraźliwa, ani zawierać wulgarnych słów.
§3
Nagrody
1. Nagrodą główną w Konkursie jest: Bon podarunkowy SPA (Pakiet Weekend SPA dla Dwojga) o wartości 689,00 zł (wartość
pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach). Nagrodami dodatkowymi są dwa pakiety kosmetyków
SPA o wartości 178 zł brutto.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
3. Odebranie nagrody odbędzie się na podstawie protokołu przekazania – w postaci wysyłki kurierem na podatny w
rejestracji adres.
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§4
Zasady uczestnictwa
1.

Przed odebraniem nagród i gotówki Zwycięzcy zobligowani są do wypełnienia protokołu odbioru nagrody i przekazania
Organizatorowi takich danych jak: pełnej nazwy firmy/ organizacji, którą reprezentują, adresu odbioru nagrody, nr NIP. W
innym przypadku muszą podać dane takie jak: adres zamieszkania, nr pesel, imię i nazwisko, data urodzenia, imiona
rodziców, adres urzędu skarbowego, w którym dokonuje rozliczeń.

2.

W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby reprezentujące Organizatora, firmę SMAY oraz pracowników i przedstawicieli
bezpośredniej konkurencji firmy.

§5
Dane osobowe
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w
celu przeprowadzenia konkursu i we wskazanym w regulaminie zakresie, wyłonienia zwycięzców w oraz przyznania,
wydania i odbioru nagród.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców, w rozumieniu Ustawy o ochronie
danych osobowych jest Organizator konkursu – Smay Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy (w której
współadministratorami są PHP Smay Marek Maj, Smay Serwis Michał Maj), z siedzibą znajdującą się pod adresem 31-587
Kraków, ul. Ciepłownicza 29).
3. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich danych
osobowych w celach, o których mowa powyżej. Cofnięcie zgody przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
4. Podanie danych osobowych wymienionych w § 2 ust. 6 oraz §4 ust. 1 jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich
niepodanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia
udział w konkursie lub będzie podstawą niewydania nagrody.
5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do
wykonania zadań przez Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu i wskazanych w Regulaminie.
6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub wzniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W celu realizacji § 5 ust. 6 należy wysłać e-mail na adres: odo@smay.eu.
7. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu Rozporządzenia 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 i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – RODO.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w myśl RODO.
10. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów
przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów.
§6
Prawa autorskie i pokrewne
1.
Wraz z przesłaniem zgłoszenia i linku do publikacji wiersza (dalej Utwór) Uczestnik wyraża bezterminową i nieodpłatną
zgodę na wykorzystanie Utworu w celach marketingowych przez Organizatora na wszelkich polach eksploatacji (licencja),
w szczególności:
a) publikowanie Utworu w materiałach marketingowych organizatora w formie papierowej i elektronicznej, w tym
poprzez umieszczenie na stronie www.smay.pl oraz w social mediach,
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
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c) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy;
d) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. c) – 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.
2.

Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko, w
przypadku otrzymania nagrody w konkursie oraz publikacji Utworu.

3. Uczestnik konkursu akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że:
a. będą mu przysługiwały nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do Utworu (osobiste i majątkowe), w tym prawo do
udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do Utworu zgłoszonego do konkursu,
b. będzie uprawniony do rozporządzania prawami autorskimi do Utworu w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji w
zakresie, o którym mowa w pkt. 1),
c. zobowiązuje się do udzielenia nieodpłatnej, bezetminowej i wyłącznej licenji na korzystanie z Utworu w zakresie, o
którym mowa w nin. paragrafie,
d. korzystanie z Utworu nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich,
e. Utwór zostanie przez niego wykonany osobiście i nie będzie opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego Utworu,
f. nie udzielił dotychczas osobie trzeciej licencji na korzystanie z Utworu.
4. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw
autorskich - w wyniku korzystania przez Organizatora z Utworu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem i zgodnie
z treścią licencji, Organizator zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Uczestnika, który zobowiązuje się do przejęcia
powyższych roszczeń i zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich.
§7
Postępowanie reklamacyjne
1.
Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu powinny zostać wysłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres
siedziby Organizatora w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
2.
Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia przesyłki listowej do siedziby Organizatora.
3.
O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listownie. Opinia zostanie wysłana pod adres, z
którego została wysłana reklamacja.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
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