REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą "Hypnodog"

1. DEFINICJE
Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
Organizator

oznacza BBDO Warszawa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000125186, NIP:
5260215071, REGON: 010599822, kapitał zakładowy 280.000 zł.

Regulamin

oznacza niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Komisji
Konkursowej i Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu,
określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki
Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem
w Konkursie.

Konkurs

oznacza konkurs pod nazwą "Hypnodog" organizowany przez Organizatora w
okresie i na warunkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu.

Serwis
Facebook®
Strona
Konkursowa

Uczestnik

Zgłoszenie
Konkursowe

oznacza
internetowy
www.facebook.com

serwis

społecznościowy

pod

adresem:

oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem konkurs.pedigree.pl,
za pośrednictwem której prowadzony jest Konkurs oraz przy pomocy której
Uczestnicy dokonują Zgłoszeń Konkursowych.
oznacza użytkownika sieci Internet, który dokonał prawidłowego i
skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki
uprawniające do uczestnictwa w Konkursie wskazane w Regulaminie, w tym
w pkt. 4 Regulaminu.
oznacza zamieszczenie przez Uczestnika autorskiego zdjęcia swojego psa
na Stronie Konkursowej po zalogowaniu się na niej z konta Uczestnika
założonego na Stronie Konkursowej lub przy użyciu konta Uczestnika w
Serwisie Facebook ®.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1.

Konkurs organizowany jest na zlecenie i rzecz Mars Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kożuszkach Parceli, Kożuszki Parcel 42, 96-500
Sochaczew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 16627, o kapitale zakładowym 187.064.000 PLN,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5270102782, REGON 12087150, zwanej
dalej „Sponsorem”. Sponsor jest fundatorem Nagród w Konkursie.

2.2.

Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Sponsora sprzedawanych pod marką
"Pedigree".

2.3.

Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej na Stronie Konkursowej, do nieodpłatnego
pobrania na urządzenie końcowe użytkownika w formacie PDF, oraz w siedzibie
Organizatora. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika następuje poprzez zaznaczenie
pola o treści "Akceptuję Regulamin Konkursu" przy każdorazowym logowaniu się
Uczestnika na Stronie Konkursowej z konta Uczestnika założonego na Stronie
Konkursowej lub przy użyciu konta Uczestnika w Serwisie Facebook ®.
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2.4.

Konkurs prowadzony jest na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem
Strony Konkursowej.

2.5.

Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

2.6.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny i nie wymaga dokonania zakupu
jakiegokolwiek towaru lub usługi przez Uczestnika.

2.7.

Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, popierany czy
administrowany przez serwis Facebook®. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie
są udostępniane serwisowi Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności
za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem
powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook®.

2.8.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych i nie podlega regulacjom określonym w w/w ustawie.

2.9.

Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie Uczestnikom, którzy spełniają wszystkie
warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU
3.1.

Konkurs odbywa się w okresie od dnia 18 marca 2016 r. (piątek) od godziny 12:00:01
czasu środkowo-europejskiego (CET) do dnia 29 kwietnia 2016 r. (piątek) do godziny
11:59.59 czasu środkowo-europejskiego letniego (CET+1) ("Okres Trwania Konkursu") i
obejmuje 6 (sześć) tygodniowych etapów odbywających się w następujących terminach:
I etap w terminie: 18.03.2016 godz. 12:00:01 do dnia 25.03.2016 godz. 11:59:59;
II etap w terminie: 25.03.2016 godz. 12:00:01 do dnia 01.04.2016 godz. 11:59:59;
III etap w terminie: 01.04.2016 godz. 12:00:01 do dnia 08.04.2016 godz. 11:59:59;
VI etap w terminie: 08.04.2016 godz. 12:00:01 do dnia 15.04.2016 godz. 11:59:59;
V etap w terminie: 15.04.2016 godz. 12:00:01 do dnia 22.04.2016 godz. 11:59:59; oraz
VI etap w terminie: 22.04.2016 godz. 12:00:01 do dnia 29.04.2016 godz. 11:59:59.

3.2.

Zgłoszenia Konkursowe dokonane po upływie Okresu Trwania Konkursu nie zostaną
uwzględnione w Konkursie.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
4.1.

Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w
Konkursie wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w
Konkursie zgodnie z Regulaminem.

4.2.

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące
warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
b) posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba, która
ukończyła 13 lat lub jest ubezwłasnowolniona częściowo), przy czym w przypadku
osób, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – osoba taka winna
uzyskać zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego)
na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
c) dokonała Zgłoszenia Konkursowego poprzez zamieszczenie co najmniej jednego
zdjęcia swojego psa na Stronie Konkursowej, po zalogowaniu się na niej z konta
Uczestnika założonego na Stronie Konkursowej, lub przy użyciu konta Uczestnika w
Serwisie Facebook ®, w Okresie Trwania Konkursu.

4.3.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających
Organizatora, Sponsora, a także członkowie Komisji Konkursowej, jak również członkowie
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rodzin tych osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonków, zstępnych, wstępnych,
rodzeństwo oraz powinowatych, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.4.

W celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, Uczestnik winien spełnić łącznie
następujące warunki:
a) założyć konto Uczestnika na Stronie Konkursowej, podając swoje dane osobowe
(adres e-mail) i zalogować się na Stronie Konkursowej z użyciem tego konta albo
zalogować się na Stronie Konkursowej z użyciem swojego konta w Serwisie Facebook
®; oraz
b) wskazać wielkość swojego psa (pies małych ras do 10 kg wagi, pies średnich ras
pomiędzy 10 a 25 kg wagi albo pies dużych ras powyżej 25 kg wagi); oraz
c) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia zgodnie z pkt.
2.3. Regulaminu; oraz
d) wyrazić zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursowej jego danych osobowych w
postaci imienia lub nicku oraz zdjęcia psa i jego imienia oraz informacji o przyznanej
nagrodzie w Konkursie w przypadku zostania przez Uczestnika laureatem Konkursu.
e) złożyć oświadczenie, że przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia lub zdjęć psa, które
zamieszcza w ramach Zgłoszenia Konkursowego na Stronie Konkursowej, zgodnie z
pkt. 5.2 Regulaminu.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1.

Zdjęcia psów stanowiące Zgłoszenia Konkursowe zamieszczane przez Uczestników na
Stronie Konkursowej powinny stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i
nie mogą stanowić cudzych utworów ani ich opracowania.

5.2.

Zamieszczając swoje zdjęcie stanowiące Zgłoszenie Konkursowe na Stronie Konkursowej,
Uczestnik każdorazowo oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa
autorskie do tego zdjęcia i może nimi swobodnie rozporządzać. Potwierdzenie przez
Uczestnika posiadania majątkowych i osobistych praw autorskich do zdjęcia stanowiącego
Zgłoszenie Konkursowe, tj. zdjęcia psa zamieszczonego przez niego na Stronie
Konkursowej, odbywa się poprzez zaznaczenie pola o treści " Oświadczam, że przysługują
mi osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego zdjęcia", podczas
każdorazowego dodawania nowego zdjęcia stanowiącego Zgłoszenie Konkursowe na
Stronie Konkursowej.

5.3.

Zdjęcie stanowiące Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać praw autorskich, ani innych
praw własności intelektualnej, praw do wizerunku ani dóbr osobistych osób trzecich.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zdjęcie stanowiące Zgłoszenie
Konkursowe lub zamieszczone przez niego treści w związku z udziałem w Konkursie będą
naruszały prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa i
zobowiązuje się w tym zakresie zwolnić Organizatora i Sponsora z odpowiedzialności.

5.4.

Uczestnik udziela Organizatorowi, z chwilą zamieszczenia zdjęcia stanowiącego
Zgłoszenie Konkursowe na Stronie Konkursowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na
korzystanie przez Organizatora z tego zdjęcia w celach związanych z Konkursem na czas
trwania Konkursu oraz na okres 6 (sześciu) miesięcy po jego zakończeniu, na
następujących polach eksploatacji: (i) rozpowszechnianie w Internecie na Stronie
Konkursowej, oraz (ii) zapisywanie i utrwalanie w pamięci komputera i czasowego
zwielokrotniania dla powyższych celów.

5.5.

Uczestnik udziela Sponsorowi, z chwilą zamieszczenia zdjęcia stanowiącego Zgłoszenie
Konkursowe na Stronie Konkursowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie
przez Sponsora z tego zdjęcia na terytorium Polski i całego Świata, na czas nieoznaczony,
z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, a
w szczególności do:
a) utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania zdjęcia w prasie, telewizji, Internecie,
telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach
społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
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b) zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków,
plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
c) publicznego udostępnienia zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach
telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość
nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
d) wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
e) promocji i reklamy, merchandisingu,
f)

udzielania sublicencji
wskazanych powyżej.

podmiotom

trzecim

na

wszystkich

polach

eksploatacji

Oświadczenie o wypowiedzeniu powyższej licencji może zostać złożone przez Uczestnika
po upływie 5 lat od dokonania Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik wyraża zgodę na
nieujawnianie swojego autorstwa Zgłoszenia Konkursowego oraz oświadcza, że
rozpowszechnianie Zgłoszenia Konkursowego nie narusza jego praw osobistych.

6. PRZEBIEG KONKURSU
6.1.

Aby wziąć udział w Konkursie, zadaniem Uczestnika jest samodzielne wykonanie
kreatywnego i ciekawego zdjęcia swojego psa oraz jego zamieszczenie na Stronie
Konkursowej w Okresie Trwania Konkursu w postaci Zgłoszenia Konkursowego.

6.2.

Uczestnik może zamieścić w ramach Zgłoszenia Konkursowego na Stronie Konkursowej w
Okresie Trwania Konkursu dowolną liczbę różnych zdjęć swojego psa, które wezmą udział
w Konkursie, ale jedno i to samo zdjęcie może zostać nagrodzone w Konkursie tylko jeden
raz.

6.3.

Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych,
nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób
sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, ani zawierać zastrzeżonych
nazw lub znaków towarowych innych niż nazwy i znaki towarowe produktów marki
"Pedigree". Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw
autorskich, dóbr osobistych lub praw do wizerunku osób trzecich.

6.4.

Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 6.3. Regulaminu,
będą usuwane przez Organizatora i nie będą uczestniczyły w Konkursie, a ich autorzy nie
będą uprawnieni do nagrody w Konkursie.

6.5.

Każde zdjęcie psa objęte Zgłoszeniami Konkursowymi będzie zamieszczane w Galerii
Spojrzeń na Stronie Konkursowej (znajdującej się pod adresem: [konkurs.pedigree.pl]) na
oddzielnej, indywidualnej karcie i będzie posiadać swój własny indywidualny link, który
może być przez Uczestnika wykorzystywany do promowania swojego Zgłoszenia
Konkursowego na innych stronach internetowych, w tym w szczególności w mediach
społecznościowych.

6.6.

Zdjęcia psów, stanowiące Zgłoszenia Konkursowe, zamieszczone na Stronie Konkursowej
będą oceniane przez zalogowanych na Stronie Konkursowej użytkowników poprzez
oddanie głosów w Okresie Trwania Konkursu. Użytkownicy zalogowani na Stronie
Konkursowej mogą w Okresie Trwania Konkursu oddać dowolną liczbę głosów na dowolną
liczbę zdjęć stanowiących Zgłoszenia Konkursowe, przy czym na dane jedno zdjęcie
stanowiące Zgłoszenie Konkursowe, dany zalogowany na Stronie Konkursowej użytkownik
może oddać w danym dniu trwania Konkursu tylko jeden głos. W Konkursie będą
uwzględniane tylko głosy oddane bezpośrednio na Stronie Konkursowej. Ewentualne głosy
lub "lajki" oddane na zdjęcia stanowiące Zgłoszenia Konkursowe na innych stronach
internetowych, a w szczególności w Serwisie Facebook ®, nie będą uwzględniane w
Konkursie. Głosy oddane na zdjęcia stanowiące Zgłoszenia Konkursowe po upływie
Okresu Trwania Konkursu nie będą uwzględniane w Konkursie.

6.7.

W terminie 3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu każdego kolejnego etapu Konkursu,
spośród 15 (piętnastu) zdjęć psów, stanowiących Zgłoszenia Konkursowe,
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zamieszczonych przez Uczestników w danym etapie Konkursu (tj. odpowiednio do 25
marca, 1 kwietnia, 8 kwietnia, 15 kwietnia, 22 kwietnia i 29 kwietnia 2016 r. do godziny
11:59:59 czasu środkowoeuropejskiego), które otrzymały w tym etapie Konkursu
najwyższą liczbę głosów oddanych przez zalogowanych użytkowników na Stronie
Konkursowej, Jury Konkursu dokona wyboru 5 (pięciu) najciekawszych i najbardziej
kreatywnych z nich, a Uczestnicy, którzy zgłosili te zdjęcia w Konkursie, uzyskają (każdy)
nagrodę I-stopnia, o której mowa w pkt 7.1 ppkt a), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.2
powyżej. Dodatkowo, spośród tych 5 (pięciu) zdjęć wybranych w sposób wskazany
powyżej, Jury Konkursowe wybierze 1 (jedno) zdjęcie, które będzie najciekawsze i
najbardziej kreatywne, a Uczestnik, który zgłosił do Konkursu to zdjęcie, uzyska także
nagrodę II-stopnia, o której mowa w pkt 7.1 ppkt b). W sumie w Konkursie zostanie
przyznanych 30 nagród I-ego stopnia oraz 6 nagród II-ego stopnia.
6.8.

Jury Konkursu, dokonując wyboru nagrodzonych zdjęć psów stanowiących Zgłoszenia
Konkursowe, kierować się będzie kryterium kreatywności, pomysłowości i oryginalności
zdjęć. Ocena zdjęć psów stanowiących Zgłoszenia Konkursowe jest subiektywną oceną
członków Jury Konkursu.

6.9.

Nadzór nad prawidłowym przeprowadzenia Konkursu, wyłonienie laureatów Konkursu oraz
rozpatrywanie ewentualnych reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu należy do Jury
Konkursu składającego się z następujących 3 osób:
- aktorki Moniki Mazur;
- Kamila Redestowicza, Creative Directora BBDO Warszawa sp. z o.o., przedstawiciela
Organizatora; oraz
- Doroty Wilczak - Paluch, Brand Managera Pedigree Mars Polska sp. z o.o.,
przedstawiciela Sponsora;

6.10. Przebieg obrad Jury Konkursu dotyczących wyboru nagrodzonych zdjęć stanowiących
Zgłoszenia Konkursowe i laureatów Konkursu zostanie każdorazowo udokumentowany w
postaci pisemnego protokołu.
6.11. Laureaci Konkursu wyłonieni na zakończenie każdego kolejnego etapu Konkursu zostaną
ogłoszeni na Stronie Konkursowej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu
każdego kolejnego etapu Konkursu, poprzez zamieszczenie na Stronie Konkursu imion lub
nicków laureatów danego etapu Konkursu oraz ich nagrodzonych zdjęć wraz z imieniem
psa i informacją o przyznanych nagrodach. Powyższe informacje będą dostępne na Stronie
Konkursowej przez cały Okres Trwania Konkursu oraz przez okres 2 (dwóch) tygodni od
dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu.

7. NAGRODY
7.1.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a)

Nagrody I-stopnia w postaci 30 (trzydziestu) zestawów w postaci miesięcznego
zestawu karmy dla psów marki "Pedigree", składających się, w zależności od
wskazanej przez laureata Konkursu przy pierwszym logowaniu na Stronie
Konkursowej wielkości jego psa, z:
i)

pies małej rasy (do 10 kg wagi): 60 (sześćdziesiąt) saszetek mokrej karmy o
wadze 100 g każda saszetka plus 2 kg suchej karmy o łącznej wartości rynkowej
130 zł brutto;

ii)

pies średniej rasy (od 10 kg do 25 kg wagi): 130 (sto trzydzieści) saszetek
mokrej karmy o wadze 100 g każda saszetka plus 7,2 kg suchej karmy o łącznej
wartości rynkowej 280 zł brutto;

iii) pies dużej rasy (powyżej 25 kg wagi): 13 (trzynaście) puszek mokrej karmy o
wadze 1.200 g każda puszka plus 15 kg suchej karmy suchej o łącznej wartości
rynkowej 250 zł brutto;
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b)

7.2.

Nagrody II-stopnia w postaci 6 (sześciu) zestawów wyprawki dla psa składających
się z: 1 (jednego) posłania dla psa, 1 (jednej) smyczy automatycznej marki Flexi NEW
CLASSIC M-L długość 5 m do 50 kg kolor czarny, 3 (trzech) misek (tj. miski na wodę,
miski na suchą karmę i miski na mokrą karmę), 3 (trzech) podkładek pod miskę
"Pedigree" oraz 1 (jednej) obroży dla psa "Pedigree", o łącznej wartości rynkowej 209
zł brutto.

Ponadto, każdy laureat Konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11%
łącznej wartości nagród rzeczowych uzyskanych w Konkursie, na poczet podatku
dochodowego od wygranej, która zostanie pobrana przez Organizatora i wpłacona
bezpośrednio na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. WYDANIE NAGRÓD
8.1.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im odpowiednio
nagród I-stopnia i nagród II-stopnia drogą mailową na adres e-mail podany przy logowaniu
na Stronie Internetowej przy zamieszczaniu zdjęcia psa stanowiącego Zgłoszenie
Konkursowe, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od wyłonienia laureatów danego
tygodniowego etapu Konkursu zgodnie z pkt 6.7. Regulaminu.

8.2.

W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w
pkt 8.1 powyżej, laureaci Konkursu są zobowiązani skontaktować się drogą mailową z
Organizatorem, odpowiadając na powiadomienie, ze wskazaniem Organizatorowi danych
niezbędnych
do
przekazania
uzyskanej
nagrody
w
Konkursie
(adresu
korespondencyjnego) lub potwierdzając wcześniej podane dane osobowe, jeżeli zostaną o
to poproszeni przez Organizatora w treści powiadomienia. Laureaci Konkursu będą
ponadto zobowiązani do podania swoich danych niezbędnych dla celów rozliczenia
podatku dochodowego od wygranej, tj. swojego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i
swojego PESEL, a w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, także potwierdzenia zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo i
odbiór nagrody w Konkursie.

8.3.

Niezachowanie terminu, o którym mowa w pkt. 8.2. lub podanie przez Uczestników
nieprawidłowych lub niekompletnych danych powodujące niemożliwość doręczenia nagród,
powoduje utratę przez danego laureata Konkursu, którego te uchybienia dotyczą, prawa do
nagrody, która pozostaje wówczas do dyspozycji Organizatora.

8.4.

W ciągu 20 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w pkt. 8.2 powyżej, nagrody
zostaną wysłane laureatom Konkursu, którzy dopełnią obowiązków wskazanych w pkt 8.2
powyżej. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na koszt Organizatora.

8.5.

W celu potwierdzenia swojej tożsamości, laureaci Konkursu przy odbiorze nagród powinni
okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

8.6.

Nieodebranie wysłanej przez Organizatora nagrody przez danego laureata Konkursu w
terminie 14 dni od daty awizowania pierwszej próby doręczenia mu przesyłki z nagrodą na
adres pocztowy podany przez laureata Konkursu zgodnie z pkt 8.2 Regulaminu, powoduje
utratę prawa danego laureata Konkursu do nagrody, która pozostaje wówczas do
dyspozycji Organizatora.

8.7.

Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania żadnych szczególnych właściwości
uzyskanej nagrody, wymiany nagrody na inną, ani też wydania im równowartości nagrody
w pieniądzu, innym towarze lub usłudze.

9. DANE OSOBOWE
9.1.

Podane przez Uczestnika dane w celu wzięcia udziału w Konkursie są przetwarzanie przez
Organizatora, jako administratora danych, w celu realizacji Konkursu.

9.2.

Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako laureaci Konkursu będą proszeni o podanie
Organizatorowi dodatkowych danych osobowych zgodnie z pkt. 8.2. Regulaminu
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niezbędnych dla celów rozliczenia podatku od wygranej w Konkursie oraz dla celów
doręczenia nagród.
9.3.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

9.4.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

9.5.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia
udziału w Konkursie. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w toku trwania Konkursu,
Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu.

10. REKLAMACJE
11.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Jury Konkursowe.
11.2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs.pedigree@bbdo.com.pl lub w
formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora do 13 maja
2016 r.
11.3. W przypadku reklamacji składanych na piśmie, o zachowaniu terminu opisanego w punkcie
11.2. Regulaminu decyduje data nadania listu poleconego w placówce pocztowej.
11.4. Reklamacje winny wskazywać: (i) dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, tj. adres e-mail lub pocztowy) (ii) opis przedmiotu i podstaw reklamacji;
oraz (iii) żądanie reklamującego.
11.5. Reklamacje złożone w terminie będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie
powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub za pomocą e-mail
(w zależności od wskazanego przez reklamującego adresu do korespondencji) wysłanym
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
11.6. Decyzje Jury Konkursowego w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością
głosów w formie pisemnej uchwały. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
swoich roszczeń przed sądem, w przypadku, gdy decyzja Jury Konkursowego nie jest dla
niego satysfakcjonująca.
11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
12.1. Poprawność działania Strony Konkursowej może być uzależniona od sprzętu
komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego
przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet.
12.2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z
wykorzystaniem własnego konta na Stronie Konkursowej lub własnego niefikcyjnego (tj.
zawierającego prawdziwe dane osobowe) konta w Serwisie Facebook ®. W przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może
zostać wykluczony z udziału w Konkursie, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane
pod uwagę.
12.3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, autorskich praw majątkowych, przez
zdjęcie stanowiące Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika, ponosi na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach prawa Uczestnik, który dane zdjęcie zgłosił w swoim
Zgłoszeniu Konkursowym i zamieścił na Stronie Konkursowej.
12.4. Naruszenie postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika skutkować będzie
jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
12.5. Świadome podanie przez Uczestnika nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych
stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
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12.6. Uczestnicy, którzy w niedozwolony sposób wpływają lub ingerują w mechanizm Konkursu,
w szczególności w celu zwiększenia liczby głosów oddanych na ich zdjęcia stanowiące
Zgłoszenie Konkursowe, lub postępują w sposób niezgodny z prawem lub zasadami
współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji
Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. W każdym razie, takie zmiany
Regulaminu nie będą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników na gruncie
dotychczasowych postanowień. W przypadku zmiany Regulaminu na Stronie Internetowej
Konkursu pojawi się stosowny komunikat oraz wszyscy Uczestnicy otrzymają mailem
informacje o takiej zmianie.
13.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji na każdym etapie, czy Uczestnicy spełniają
warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie.
13.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z
Konkursem mają charakter jedynie informacyjny.
13.4. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

Warszawa, 18.03.2016 r.

W imieniu Organizatora:
Piotr Batogowski – Prezes Zarządu
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