REGULAMIN KONKURSU
„SYLWESTER SZCZĘŚCIA”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem konkursu „Sylwester Szczęścia” („Konkurs”) jest Telewizja

Polsat Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa;
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000388899, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego; o numerze NIP: 113-00-54-762; o numerze REGON:

930171612; o kapitale zakładowym w wysokości 236.946.700,00 złotych
(„Organizator”).

1.2 Konkurs odbywa się od 30 grudnia 2021 do 23:59 31 grudnia 2021 roku na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3 Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza zaakceptowanie przez
Uczestnika Konkursu niniejszego regulaminu w całości.

1.4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele/członkowie

władz, dyrektorzy/członkowie zarządu Organizatora (oraz jego spółek zależnych

lub powiązanych) oraz ich najbliższa rodzina (małżonek, dzieci i rodzeństwo) lub
członkowie tego samego gospodarstwa domowego (bez względu na stopień
pokrewieństwa).

1.5 Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią
niniejszego regulaminu, który jest jawny. Uczestnik zobowiązuje się do

przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Osobą biorąca udział w Konkursie może być wyłącznie osoba fizyczna,

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium
Polski („Uczestnik”).

2.2 Konkurs polega na przesłaniu (w formie komentarzy pod postem na

oficjalnym profilu facebookowym Programu https://www.facebook.com/polsat/)
odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Termin nadsyłania ww. propozycji
(zwanych dalej „Odpowiedzi”) zostanie wskazany w poście z Zadaniem

Konkursowym. Zwycięzca Konkursu (jedna osoba) zostanie ogłoszony na ww.
profilu do 23:59 5 stycznia 2022.

2.3 Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.2 powinno być
łącznie:

2.3.1 wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

2.3.2 nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych
z prawem,

2.3.3 nie może zawierać jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych
jakichkolwiek podmiotów/produktów/usług.

2.3.4 nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr
osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

2.4 Z chwilą przesłania Odpowiedzi Organizatorowi na oficjalny profil

facebookowy Programu (https://www.facebook.com/tanieczgwiazdamipolsat/),
Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na czas nieoznaczony, nieograniczonej
terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, w pełni przenaszalnej, z

prawem udzielania sublicencji, na korzystanie z Odpowiedzi na następujących
polach eksploatacji:

Przenoszenie Odpowiedzi na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką
niezależnie od systemu, formatu i standardu; zwielokrotnienie Odpowiedzi

jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, światłoczułą i cyfrową,
techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników

dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką

egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie egzemplarzy Odpowiedzi
do obrotu; digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za

pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu,

utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu,
nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego,
nośnika cyfrowego; inkorporowanie Odpowiedzi do utworu multimedialnego
i/lub utworu zbiorowego; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie

Odpowiedzi) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym; wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za

pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, także stereofonicznie, przez
stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw.

“platform cyfrowych” na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów
odbioru telewizji (w tym także nadawanie w sieci Internetu we wszelkich
formułach - “on demand”, “pay per view”, swobodnie dostępnej dla

korzystających z sieci Internetu itp; sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub

nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim Odpowiedzi, a także składanie oferty
w tym zakresie; sporządzanie wersji obcojęzycznych Odpowiedzi; wtórne

wykorzystanie Odpowiedzi w innych utworach lub w sposób samodzielny;

wprowadzanie do obrotu Odpowiedzi przy użyciu Internetu i innych technik

przekazu danych wykorzystujących w szczególności sieci telekomunikacyjne,
informatyczne i bezprzewodowe; wykorzystanie Odpowiedzi lub jego
fragmentów do celów informacyjnych, archiwalnych, przeglądowych,
promocyjnych i reklamowych; wykorzystanie Odpowiedzi dla celów

marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz
innych przejawów działalności gospodarczej. Ponadto Uczestnik upoważnia

Organizatora do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi na powyższych
polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z
innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

2.5 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki
określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika

złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź
przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego

uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru
telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego

regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie
danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród
wymienionych w pkt 3 poniżej.

2.6 Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w

niniejszym regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia
udziału spowoduje nieważność zgłoszenia do Konkursu.
3. PULA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1 Nagrodą w Konkursie jest oprawiona koszulka z autografem Roberta
Lewandowskiego

3.2 Fundatorem nagrody jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.

3.3 Odpowiedzialność za zapłatę niezbędnych podatków od nagrody spoczywa na
Fundatorze

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
4.1. Konkurs składa się z 1 etapu

4.2. Zwycięzcę Konkursu, spośród osób które przesłały najciekawsze

Odpowiedzi, wyłoni jury składające się z przedstawicieli Organizatora („Jury”).

Jury dokona wyboru według własnego uznania, uwzględniając najciekawsze pod
względem oryginalności, unikatowości i kreatywności przesłanego materiału
konkursowego.

4.3. Jury po zakończeniu każdego Konkursu, wyłoni jednego zwycięzcę nagrody w
Konkursie („Zwycięzca”). Jury wyłoni ponadto po jednym dodatkowym

rezerwowym zwycięzcy konkursowym, na wypadek gdyby autor zwycięskiej
Odpowiedzi nie spełnił wszystkich warunków formalnych otrzymania tej

nagrody. Wyniki Konkursu będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na

profilu https://www.facebook.com/polsat/. Zwycięzca zostanie powiadomiony

poprzez oznaczenie nazwy jego profilu internetowego w komentarzu pod postem
konkursowym. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu „Sylwester

Szczęścia” danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą

„Sylwester Szczęścia”, w szczególności do ogłoszenia wyników i wydania nagród;

b. zapoznał się z regulaminem Konkursu „Sylwester Szczęścia”, i wyraża zgodę na
jego treść. Został poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do
swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia, o celu
zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania;

c. jest autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, przesłanych przeze mnie na Konkurs „Mam tę
moc”; oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i
majątkowe do ww. zadania konkursowego.(ii) Powstałe w z związku z

wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie „Sylwester Szczęścia”, treści,
utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani

jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi

autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie

ograniczone lub obciążone, nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do
korzystania z zadania konkursowego, posiada wyłączne prawo do udzielania

zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego.
Ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu

„Sylwester Szczęścia” z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych
powyżej i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek

odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w
przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z
roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

4.4. Nagroda zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Zwycięzcę adres.
4.5. Jeśli Zwycięzca nie spełni wszystkich warunków formalnych wydania

nagrody, nagrodę otrzyma Uczestnik, którego zadanie konkursowe zostało

wybrane jako rezerwowe zgodnie z pkt 4.3. niniejszego regulaminu. Jeżeli autor
rezerwowego zadania konkursowego również nie spełni wszystkich warunków
formalnych określonych w regulaminie, nagroda ta przechodzi na rzecz
Organizatora.

4.6. Nagroda zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody, ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

4.8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć

Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody,
w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne
z niniejszym regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
stwierdzającego dokonanie naruszeń.

4.9 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe
w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób

przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych
osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
5.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej w ciągu
siedmiu dni od ogłoszenia wyników Etapu Konkursu. (decyduje data wpływu do
Organizatora). Reklamacje dostarczone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

5.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru na adres Organizatora Telewizja Polsat ul. Ostrobramska 77 04-175

Warszawa z dopiskiem „Sylwester Szczęścia” Reklamacja powinna zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również wskazanie przyczyny
reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 5 dni roboczych od daty jej
otrzymania.

5.4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji

listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od
daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na
drodze postępowania sądowego.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Telewizja

POLSAT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem przy ul. Ostrobramskiej

77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000388899

9.2. Dane osobowe uczestnika pozyskane przez Organizatora są przetwarzane w
celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu , w tym między innymi

powiadomienia uczestnika do wysłania nagrody lub ewentualnego postępowania
reklamacyjnego.

6.3 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie

uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych, którym jest

przeprowadzenie Konkursu, tj. art. 6 ust. 1 pkt. F Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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), –dalej RODO..

6.4. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych

Uczestników powinny być przesłane na adres e-mail: daneosobowe@polsat.pl
6.5. Dane osobowe Uczestnika w konkursie będą przechowywane przez okres
niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego i ewentualnego

rozpatrzenia roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika. Dane osobowe Laureata w
konkursie mogą być przechowywane w okresie przewidzianym dla celów
sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

6.6.. Organizator informuje uczestnika, że odbiorcą jego danych osobowych będą
członkowie komisji konkursowej oraz firma kurierska dostarczająca laureatom
nagrody.

6.7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

6.8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do
otrzymania nieodpłatnej kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.10. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych z uzasadnionych przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

9.11. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego
dotyczących narusza przepisy RODO.

9.12. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie lub brakiem
możliwości rozpoznawania reklamacji.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy

prawa polskiego, w szczególności – oprócz aktów prawnych wskazanych w treści
poprzedzającej niniejszy regulamin – zastosowanie znajdują postanowienia
Kodeksu cywilnego.

