REGULAMIN AKCJI
„POKAŻ JAK KIBICUJESZ”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji „Pokaż jak kibicujesz” (dalej: „Akcja”) jest spółka Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-224
Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059492, o kapitale zakładowym
5 900 000 000,00 zł., wpłaconym w całości, NIP 525 000 80 28, REGON: 012216736, (dalej:
„PGNiG” lub „Organizator”).
2. Akcja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej:
„Regulaminem”, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
3. Akcja jest o zasięgu międzynarodowym za pośrednictwem fanpage’a „Kocham Ręczną” na
Facebooku:
http://www.facebook.com/pgnig.kocham.reczna,
oraz
strony
www.kochamreczna.pgnig.pl i profilu Kocham Ręczną na kanale You Tube (dalej: „Kocham
Ręczną”)
4. Akcja rozpocznie się w dniu 22 lipca 2016 roku o godz. 20:00 i zakończy w dniu 21 sierpnia
2016 roku do godz. 10:00.
5. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, organizowana ani powiązana
z serwisem Facebook.

§2 Uczestnicy Akcji
1. Udział w Akcji mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Akcji
ukończyły 13 lat i mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce z zastrzeżeniem, że w przypadku
osób małoletnich udział w Akcji możliwy jest tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego
zgodnie z § 3 ust. 6 lit. e. Regulaminu, , wobec czego Uczestnik poniżej 18 roku życia, w celu
wzięcia udziału w Akcji, zobowiązany jest doręczyć oświadczenie jego przedstawiciela
ustawowego (opiekuna) o wyrażeniu zgody na udział małoletniego Uczestnika w Akcji.
Niedostarczenie zgody jest równoznacznie z odrzuceniem materiału i nieprzystąpieniem przez
Uczestnika do Akcji.
2. Uczestnictwo w Akcji ma charakter dobrowolny.
3. Osoby, które spełniają warunki przedstawione w niniejszym paragrafie Regulaminu nazywane
są dalej „Uczestnikami”, każda z osobna nazywana jest „Uczestnikiem”.

§3 Zasady Akcji
1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Akcji po przesłaniu filmu oraz podpisanego oświadczenia o
wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, z tym, że Uczestnik poniżej 18 roku życia, w celu wzięcia
udziału w Akcji, zobowiązany jest doręczyć oświadczenie jego przedstawiciela ustawowego
(opiekuna) o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz o ochronie danych osobowych
małoletniego Uczestnika w Akcji. Niedostarczenie zgody na wykorzystanie wizerunku i klauzuli
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2. Akcja polega na przesyłaniu przez Uczestników materiałów filmowych, które mają pokazywać
sposób, w jaki Uczestnicy kibicują i wspierają Reprezentantów Polski w piłce ręcznej. Filmy
mają zachęcić do kreatywnej zabawy pod nazwą „Pokaż jak kibicujesz” poprzez nagranie
krótkiego filmu pokazującego wsparcie dla naszych Reprezentantów Polski w piłce ręcznej.
Filmy mają mieć nietypową formułę, bo elementem, który ma pojawić się w nagraniu jest
szczypiorek, który nawiązuje do popularnej nazwy piłki ręcznej.
3. Filmy mogą dotyczyć wyłącznie tematyki kibicowania i wspierania Reprezentantów Polski w
piłce ręcznej. Filmy zawierające inne treści lub które poza oczekiwaną tematyką będą niosły
przesłanie o innym tle, niż to o którym mowa w zdaniu pierwszym, a w szczególności
zawierające treści sprzeczne z prawem lub nieprzewidziane przez Organizatora nie będą brały
udziału w Akcji.
4. Nie ma ograniczeń co do ilości przesłanych filmów przez jednego Uczestnika.
5. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia
multimedialnego, np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery, przy czym
długość filmu powinna spełniać wymogi techniczne umożliwiające ich prezentację na „Kocham
Ręczną”.
6. Prawidłowo przesłany film powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres
kocham.reczna@pgnig.pl i powinien zawierać poniższe elementy:
a. imię i nazwisko Uczestnika,
b. numer telefonu kontaktowego Uczestnika, adres e-mail Uczestnika,
c.

nazwę miejscowości zamieszkania Uczestnika,

d. datę urodzenia Uczestnika,
e. podpisane oświadczenie przedstawiciela ustawowego (opiekuna) o wyrażeniu zgody
na udział małoletniego Uczestnika w Akcji (w przypadku gdy Uczestnikiem jest
małoletni powyżej 13 roku życia), z tym, że niedostarczenie zgody jest równoznacznie
z odrzuceniem materiału i nieprzystąpieniem przez Uczestnika do Akcji,
f.

podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez PGNiG danych
osobowych Uczestnika (podpisane oświadczenie przedstawiciela ustawowego,
opiekuna na przetwarzanie przez PGNiG danych małoletniego Uczestnika) w związku z
prawidłowym przeprowadzeniem procedury Akcji oraz na czas trwania Akcji.
Niedostarczenie zgody jest równoznacznie z odrzuceniem materiału i
nieprzystąpieniem przez Uczestnika do Akcji.

7. Przesłanie filmu zgodnie z ust. 6 jest równoznacznie z potwierdzeniem zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego treści przez wysyłającego film, który tym samym
staje się Uczestnikiem.
8. Uczestnik Akcji przesyłając film zgodnie z ust. 6 powyżej, a także akceptując treść niniejszego
Regulaminu oświadcza, iż przenosi, bezpłatnie i nieodpłatnie, całość majątkowych praw
autorskich do przesłanego filmu na rzecz Organizatora, a także upoważnia Organizatora do
wykorzystywania wizerunku Uczestnika oraz przesłanego przez niego filmu na wszelkich
znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:
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a.

rozpowszechniania poprzez publiczne wyświetlanie, wykonanie, wystawianie,
odtwarzanie, nadawanie, remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
tym w szczególności w Internecie;

b. opracowywania, rozporządzania i korzystania z opracowania, łączenie z innymi
utworami lub dziełami nie będącymi utworami, wszelkiego modyfikowania
przetwarzania, łączenia, dzielenia, a także dokonywania wszelkich możliwych zmian w
dowolny sposób i dowolnego wykorzystywania tak utworzonych modyfikacji zarówno
przez PGNiG, jak i przez osoby trzecie;
c.

publikowania i rozpowszechniania w materiałach promocyjnych poligraficznych lub
materiałach promocyjnych elektronicznych, w tym w Internecie;

d.

publikowania i rozpowszechniania w prezentacjach, raportach lub portfolio
dotyczących działalności PGNIG, w tym w wersjach elektronicznych prezentacji,
raportów lub portfolio (w szczególności w raportach zamieszczanych na stronie
internetowej pgnig.pl);
przechowywania na dowolnych nośnikach, w tym nośnikach pamięci elektronicznej;

e.
f.

przesyłania w dowolnej formie, w tym plikach oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

9. Uczestnik wysyłając film do Organizatora w ramach Akcji oświadcza, że:
a. film nie narusza praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich;
b. prezentowane w filmie treści nie przedstawiają zachowań zabronionych przez prawo,
niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej;
c. osoby występujące lub podmioty i obiekty uwiecznione w filmie, a także ewentualni
współtwórcy wyrazili zgodę na ich nagrywanie celem wzięcia udziału w Akcji, wobec
czego nie będą dochodzili od Organizatora jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym
szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu przez Organizatora w
związku z przedmiotowym Regulaminem i w związku z Akcją, w tym w szczególności z
związku z Kocham Ręczną, czy też jakiegokolwiek odszkodowania.
d. wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, w tym zdjęć, czy klatek wykonanych w
związku z realizacją Akcji w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
10. Uczestnik oświadcza, a także ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie
przez Organizatora z filmów lub wizerunków przesłanych przez Uczestnika w ramach Akcji nie
będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich ani wizerunku osób.
W przypadku, gdy w związku z Akcją dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby
trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia
wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik. Uczestnik zwolni
Organizatora w całości z odpowiedzialności i pokryje wszelkie szkody i koszty w przypadku
wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniem z tytułu w
szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek
zobowiązania względem osoby trzeciej.
11. Zgodnie z ust. 3 powyżej Przepisu wykonawczego do art. 40 Karty Olimpijskiej: „Poza
sytuacjami dozwolonymi przez Komitet Wykonawczy MKOl, żaden zawodnik, działacz lub inny
personel ekipy, który uczestniczy w Igrzyskach Olimpijskich, nie może zezwolić na wykorzystanie
swojej osoby, nazwiska, wizerunku lub wyników sportowych w celach reklamowych podczas
Igrzysk Olimpijskich”. Filmy przesłane nie mogą zawierać imion, nazwisk, reprezentantów polski
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oraz członków kadry, nie mogą także zawierać informacji nawiązujących do Igrzysk
Olimpijskich. Filmy zawierające wyżej wymienione treści nie zostaną upublicznione.

§4 Ochrona danych osobowych
Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imienia i
nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, daty urodzenia zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze
zmianami) przez Organizatora dla celów realizacji niniejszej Akcji, w tym w szczególności do
przesyłania korespondencji związanej z Akcją przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi
umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail, wiadomość prywatna w serwisie Facebook).
Niedostarczenie zgody jest równoznacznie z odrzuceniem materiału i nieprzystąpieniem przez
Uczestnika do Akcji.

§5 Zasady przetwarzania danych osobowych
1.

Administratorem danych jest PGNiG.

2.

Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzaniu Akcji będą przetwarzane w celach związanych z
przeprowadzeniem Akcji, a także dla celów promocyjnych Organizatora Akcji. Każda osoba, której
dane osobowe w ten sposób zostaną uzyskane, ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz
możliwość ich poprawiania. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter
dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

3.

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony
fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzanych danych osobowych.

4.

Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

5.

Uczestnicy Akcji, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych, zobowiązują się do uzyskania zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz na
filmów z utrwalonym wizerunkiem od osób biorących udział w nagraniach, które mogą pojawić się
w Relacjach będących przedmiotem niniejszej Akcji a także dla celów promocyjnych Organizatora
Akcji.

6.

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres
kocham.reczna@pgnig.pl.

§6 Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na „Kocham Ręczną” oraz może być przesłany przez
Organizatora drogą mailową lub poprzez wiadomość prywatną na „Kocham Ręczną” na prośbę
Uczestnika Konkursu.
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2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na „Kocham Ręczną”. Zmiany
Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na „Kocham Ręczną”.

3.

Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Akcji na zasadach
określonych w Regulaminie.

4.

We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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