REGULAMIN KONKURSU „QUIZ Totalizator Wiedzy”

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany jest Konkurs z zakresu historii
sportu oraz zasad dyscyplin sportowych pt. „QUIZ TOTALIZATOR WIEDZY” („Konkurs”), jak również prawa i
obowiązki organizatora oraz uczestników Konkursu.
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Wyłącznym organizatorem Konkursu jest Stor9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 14, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000672062, posiadająca NIP: 525-27-06305, REGON: 366991292, („Organizator”).

2.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000007411, posiadająca NIP: 525-00-10-982, REGON: 012862749, kapitał
zakładowy 279 142 000,00 zł („Fundator”).

3.

Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Fundatora.

4.

Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 - art. 921
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 z późn. zmianami)
dotyczące wydania Nagród, gdzie Organizator występuje jako przyrzekający i nie jest loterią, grą losową ani
inna grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z 2021 r. poz. 802, 815 z późn. zmianami).

5.

Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o przepisy prawa polskiego.

6.

Konkurs organizowany jest na stronie internetowej www.wielkiechwile.pl/konkurs („Strona Konkursowa”).

7.

Korzystanie ze Strony Konkursowej możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego
Uczestnikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej
treści.

8.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1 lutego 2022 r., od godz. 00:00 do 28 marca 2022 r., do godz.
23:59.

9.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§2. UCZESTNICY KONKURSU

1.

Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, biorąca udział w Konkursie w celach niezwiązanych z prowadzoną przez siebie
działalnością gospodarczą lub zawodową, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („Uczestnik”).

2.

Z Konkursu wyłączeni są pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele, a także członkowie władz
Organizatora oraz Fundatora, ponadto także pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak
również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z
agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej
rodziny tych osób.

3.

Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.

Obowiązkiem każdego Uczestnika przed przystąpieniem do udziału w Konkursie jest zapoznanie się z
Regulaminem, w tym z treścią Klauzuli Informacyjnej z §8 Regulaminu oraz przestrzeganie zasad Regulaminu.
W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo
do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który dopuścił się ̨ naruszenia Regulaminu.

5.

Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z:
a.

zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu zawierającego zgodę ̨ na wykorzystanie
danych na zasadach wskazanych w §8 Regulaminu oraz na udzielenie licencji zgodnie z §10
Regulaminu,

b.

zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu, jak również oświadczeniem o spełnieniu
warunków uczestnictwa w Konkursie.
§ 3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1.

Udział w Konkursie można wziąć ́ poprzez Stronę ̨ Konkursową: www.wielkiechwile.pl/konkurs

2.

Uczestnik dokonuje zgłoszenia swojego udziału w Konkursie w sposób elektroniczny („Zgłoszenie
Konkursowe”), poprzez przesłanie Organizatorowi, przy użyciu formularza opublikowanego na Stronie

Konkursowej, swoich danych - adresu e-mail, a także imienia i nazwiska.
3.

Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik może dokonać także poprzez autoryzację danymi do logowania do
swojego profilu w sieci społecznościowej Facebook, poprzez funkcję Facebook Connect dostępną na Stronie
Konkursowej.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych,
uniemożliwiających nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem.

5.

W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
§4. ZADANIE KONKURSOWE ORAZ PRZEBIEG KONKURSU

1.

Konkurs jest podzielony na osiem tygodniowych rund („Rundy”) w ramach, których wyłaniani będą Zwycięzcy
poszczególnych rund:
a)

Runda I – odbędzie się w terminie od 1 lutego 2022 r. do 7 lutego 2022 r.;

b) Runda II – odbędzie się w terminie od 8 lutego 2022 r. do 14 lutego 2022 r.;
c)

Runda III – odbędzie się w terminie od 15 lutego 2022 r. do 21 lutego 2022 r.;

d) Runda IV– odbędzie się w terminie od 22 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.;

e) Runda V – odbędzie się w terminie od 1 marca 2022 r. do 7 marca 2022 r.;
f)

Runda VI – odbędzie się w terminie od 8 marca 2022 r. do 14 marca 2022 r.;

g)

Runda VII – odbędzie się w terminie od 15 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r.;

h) Runda VIII – odbędzie się w terminie od 22 marca 2022 r. do 28 marca 2022 r.
2.

Konkurs zakończony zostanie wyłonieniem, spośród wszystkich Zwycięzców ośmiu rund, trzech Zwycięzców
Nagród Głównych, którzy zajmą odpowiednio I, II lub III miejsce w Konkursie („Finał Konkursu”).

3.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wziąć udział w zabawie – teście wiedzy polegającym na udzieleniu
w ograniczonym czasie (wynoszącym 65 sekund) odpowiedzi na pytania sprawdzające wiedzę, w szczególności
z zakresu historii sportu oraz zasad dyscyplin sportowych - Quiz Totalizator Wiedzy („Zabawa”), dokonać
Zgłoszenia Konkursowego wraz z akceptacją treści Regulaminu oraz wykonać zadanie konkursowe („Zadanie
Konkursowe”).

4.

Zadanie Konkursowe polega na stworzeniu przez Uczestnika, na wzór pytań, na które udzielał odpowiedzi
biorąc udział w Zabawie, własnego pytania dotyczącego tematyki Quizu Totalizator Wiedzy, tj. z zakresu
historii sportu oraz zasad dyscyplin sportowych wraz z dwiema odpowiedziami na to pytanie, jedną
prawidłową, drugą błędną oraz przesłaniu tego pytania wraz z odpowiedziami Organizatorowi, za
pośrednictwem zamieszczonego na Stronie Konkursowej formularza.

5.

Zanonimizowane dane Uczestników (imię oraz pierwsza litera nazwiska Uczestnika), którzy osiągną największą
liczbę poprawnych odpowiedzi w Zabawie, opublikowane zostaną w specjalnym rankingu TOP20,
prowadzonym przez Organizatora na Stronie Konkursowej, na co Uczestnik wyraża zgodę.

6.

Zabawa i jej wyniki nie stanowią elementu Zadania Konkursowego.

7.

Zadanie Konkursowe powinno spełniać łącznie następujące warunki:
a)

musi być kreatywne,

b) musi być zgodne z prawem,
c)

nie może być dłuższe niż 230 znaków ze spacjami (pytanie 150 znaków ze spacjami, odpowiedzi 80
znaków ze spacjami),

d) nie może naruszać dóbr osobistych lub praw innych osób,

8.

e)

nie może naruszać godności lub dobrego imienia innych osób,

f)

nie może zawierać wulgaryzmów ani naruszać dobrych obyczajów,

g)

powinno mieć unikalną treść, stworzoną przez Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu.

Zadanie Konkursowe, które będzie zawierać treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa i/lub
dobrymi obyczajami i/lub zostanie usunięte z Konkursu.

9.

W trakcie trwania Konkursu ten sam Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej.

10. W trakcie trwania Konkursu ten sam Uczestnik może wygrać Nagrodę tylko raz. Powyższe ograniczenie nie
dotyczy możliwości wygrania Nagród Głównych za zajęcie I, III lub III miejsca w Konkursie.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której
Uczestnicy wykonują czynności w ramach Konkursu.
12. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie,

a w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie
spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej
osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika,
który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
13. W związku z tym, że: (a) główną nagrodą w Konkursie jest spotkanie Zwycięzcy z wybraną przez Organizatora
gwiazdą polskiego sportu; (b) spotkanie, o którym mowa w pkt a, nagrywane będzie w formie audio-video; (c)
nagranie zostanie opublikowane przez Organizatora na Stronie Konkursowej (www.wielkiechwile.pl/konkurs)
i Fundatora w jego kanałach marketingowych (strona www, media społecznościowe); (d) nagranie powstałe
w trakcie spotkania zostanie wykorzystane przez Fundatora w materiałach marketingowych i promocyjnych jeżeli Zwycięzca I miejsca w Konkursie chce wziąć udział w nagraniu, będzie musiał wykonać czynności
wskazane w § 7 ust. 2 oraz § 7 ust. 4 Regulaminu.
§5. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

1.

Zwycięzcami Konkursu zostanie łącznie 40 (słownie: czterdziestu) Uczestników, którzy najlepiej wykonają
Zadanie Konkursowe, przy czym wyłanianie Zwycięzców odbywać się ̨ będzie w ośmiu rundach, po 5 (słownie:
pięciu) Zwycięzców w każdej z nich tj.:
a)

Runda I – wyłonionych zostanie 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którzy wezmą ̨ udział w Konkursie
od 1 lutego 2022 r. do 7 lutego 2022 r.;

b) Runda II – wyłonionych zostanie 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którzy wezmą udział w Konkursie
od 8 lutego 2022 r. do 14 lutego 2022 r.;
c)

Runda III – wyłonionych zostanie 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którzy wezmą udział w Konkursie
od 15 lutego 2022 r. do 21 lutego 2022 r.;

d) Runda IV – wyłonionych zostanie 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którzy wezmą udział w Konkursie
od 22 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.;
e) Runda VI– wyłonionych zostanie 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którzy wezmą udział w Konkursie
od 1 marca 2022 r. do 7 marca 2022 r.;
f)

Runda VI – wyłonionych zostanie 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którzy wezmą udział w Konkursie
od 8 marca 2022 r. do 14 marca 2022 r.;

g)

Runda VII – wyłonionych zostanie 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którzy wezmą udział w Konkursie
od 15 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r.;

h) Runda VIII – wyłonionych zostanie 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którzy wezmą udział w Konkursie
od 22 marca 2022 r. do 28 marca 2022 r.
2.

Spośród wszystkich Uczestników, którzy wyłonieni zostali jako Zwycięzcy Rund, o których mowa w pkt „a” –
„h” powyżej, wyłonionych zostanie 3 (słownie: trzech) Zwycięzców Nagród Głównych, którzy zajmą
odpowiednio I, II lub III Miejsce w Konkursie.

3.

Zrealizowane przez Uczestników Zadania Konkursowe podlegać będą ocenie, dokonywanej niezależnie
i dyskrecjonalnie, przez Jury powołane przez Organizatora w składzie 6 (słownie: sześciu) osób.

4.

Jury dokona oceny realizacji Zadań Konkursowych według ustalonych we wspólnym porozumieniu kryteriów
oceny, obejmujących w szczególności poniższe wytyczne:
a)

Zadanie Konkursowe zostało zrealizowane zgodnie z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego
prawa;

b) Zadanie Konkursowe zostało zrealizowane w sposób jak najbardziej ciekawy według subiektywnych
odczuć Jury, biorąc pod uwagę w szczególności pomysłowość, kreatywność, oryginalność i
niepowtarzalność wykonania Zadania Konkursowego.
5.

Zwycięzcami Konkursu, w tym Zwycięzcami Nagród Głównych („Zwycięzcy”), zostaną osoby, które poprawnie
wykonają Zadanie Konkursowe określone w §4 Regulaminu oraz wykazały się szczególną wiedzą z zakresu
historii sportu oraz zasad dyscyplin sportowych, a stworzone przez nich pytania wraz z odpowiedziami zostaną
uznane za najlepsze według kryteriów wskazanych w ust. 4 powyżej.

6.

Zwycięskie Zadania Konkursowe poszerzą pulę pytań testu wiedzy Quiz Totalizator Wiedzy, dostępnego na
Stronie Konkursowej.

7.

Wyłonienie Zwycięzców poszczególnych Rund będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora w terminie 3 dni
roboczych po zakończeniu każdej z Rund.

8.

Wyłonienie Zwycięzców Nagród Głównych będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora w terminie 5 dni
roboczych po zakończeniu Rundy VIII.
§6. NAGRODY

1.

Nagrody w Konkursie:
a)

Pięciu (5) Zwycięzców Rundy I – dla każdego Zwycięzcy nagroda w postaci kart podarunkowych, o

łącznej wartości 500 zł, do wykorzystania w sklepach stacjonarnych marki 4f.
b) Pięciu (5) Zwycięzców Rundy II – dla każdego Zwycięzcy nagroda w postaci kart podarunkowych, o
łącznej wartości 500 zł, do wykorzystania w sklepach stacjonarnych marki 4f.
c)

Pięciu (5) Zwycięzców Rundy III – dla każdego Zwycięzcy nagroda w postaci kart podarunkowych, o

łącznej wartości 500 zł, do wykorzystania w sklepach stacjonarnych marki 4f.
d) Pięciu (5) Zwycięzców Rundy IV – dla każdego Zwycięzcy nagroda w postaci kart podarunkowych, o
łącznej wartości 500 zł, do wykorzystania w sklepach stacjonarnych marki 4f.
e) Pięciu (5) Zwycięzców Rundy VI – dla każdego Zwycięzcy nagroda w postaci kart podarunkowych, o
łącznej wartości 500 zł, do wykorzystania w sklepach stacjonarnych marki 4f.
f)

Pięciu (5) Zwycięzców Rundy VI – dla każdego Zwycięzcy nagroda w postaci kart podarunkowych, o

łącznej wartości 500 zł, do wykorzystania w sklepach stacjonarnych marki 4f.
g)

Pięciu (5) Zwycięzców Rundy VII – dla każdego Zwycięzcy nagroda w postaci kart podarunkowych, o

łącznej wartości 500 zł, do wykorzystania w sklepach stacjonarnych marki 4f.

h) Pięciu (5) Zwycięzców Rundy VIII – dla każdego Zwycięzcy nagroda w postaci kart podarunkowych, o
łącznej wartości 500 zł, do wykorzystania w sklepach stacjonarnych marki 4f.
i)

I Miejsce w Konkursie - Nagroda Główna w postaci:

- udział w nagraniu odcinka video „Totalizatora Wiedzy” wspólnie z gwiazdą polskiego sportu oraz
- piłka do gry w piłkę nożną, marki Adidas Uniforia League - oficjalna piłka meczowa EURO 2020
o wartości 149,99 zł, z autografem Roberta Lewandowskiego oraz
- oficjalna domowa koszulka meczowa reprezentacji Polski firmy Nike o wartości 379,99 zł,
z autografem Roberta Lewandowskiego.
j)

II oraz III Miejsce w Konkursie – Nagroda Główna w postaci:

- piłka do gry w piłkę nożną, marki Adidas Uniforia League – oficjalna piłka meczowa EURO 2020
o wartości 149,99 zł, z autografem Roberta Lewandowskiego.
2.

Realizacja kart podarunkowych opisanych w §6 ust. 1 lit. a) – h) możliwa jest w sklepach stacjonarnych, których
spis znajduje się na stronie internetowej o adresie https://4f.com.pl/shop/map.

3.

Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne i nie może być zwrócona podmiotowi
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https://4f.com.pl/media/wysiwyg/regulaminy/Regulamin-Kart-Podarunkowych-4F-OTH-UA-SSS.pdf
4.

Organizator zawiadomi Zwycięzców o wygranej poprzez ogłoszenie listy Zwycięzców (imię oraz pierwsza litera
nazwiska Zwycięzcy) na Stronie Konkursowej www.wielkiechwile.pl/konkurs oraz poprzez wiadomości e-mail,
wysłane do Zwycięzców, na adresy podane w Zgłoszeniu Konkursowym.

5.

W odpowiedzi – udzielonej nie później niż w terminie 14 dniu od otrzymania wiadomości od Organizatora Zwycięzca winien podać: (a) swoje imię i nazwisko; (b) dane niezbędne do dokonania wysyłki Nagrody (c)
numer telefonu; (d) adres zamieszkania (e) dane niezbędne do wykonania obowiązków związanych z zapłatą
podatku dochodowego od Nagrody (w szczególności informacje dotyczące Urzędu Skarbowego właściwego
dla Uczestnika) – jeśli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, o czym Uczestnik
zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6.

Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi nie zawierającej
wszystkich wyżej wskazanych informacji lub danych nieprawdziwych, może oznaczać utratę prawa do
Nagrody.

7.

Po zgłoszeniu się Zwycięzcy, zgodnie z ust. 5 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W
przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy
Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania.

8.

Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody (informacje/dokumenty niezbędne do skorzystania z nich) w
ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnych i pełnych danych, o których mowa w ust. 5 powyżej. Nagrody
zostaną przesłane przez Organizatora na adres e-mail/korespondencyjny podany przez Zwycięzcę.

9.

Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na ich równowartość pieniężną.

10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec
się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zwycięzcę niezgodnych ze stanem faktycznym
danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie
niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych, uniemożliwiające doręczenie Nagrody.
12. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to do
wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości
Nagrody. W takim przypadku część Nagrody, stanowiąca dodaną kwotę, nie zostanie wypłacona
nagrodzonemu Uczestnikowi, lecz pobrana zostanie przez Organizatora, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody
jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn.
zm.).
13. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem
Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany
podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na potrącenie i
odprowadzenie w jego imieniu do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku od Nagrody
przez Organizatora – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w szczególności z ww.
ustawą. Zgoda jest równoznaczna z potrąceniem przyznanej do Nagrody premii pieniężnej odpowiadającej
wysokości zryczałtowanego podatku od Nagrody w Konkursie.
14. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków
płatnika.
§7. NAGRODA GŁÓWNA – UDZIAŁ ZWYCIĘZCY W ODCINKU SPECJALNYM

1.

Podczas realizacji Nagrody Głównej za zajęcie I Miejsca w Konkursie, tj. podczas udziału Zwycięzcy w nagraniu
video odcinka „Totalizatora Wiedzy” wspólnie z gwiazdą polskiego sportu, utrwalany zostanie wizerunek
Zwycięzcy w formie audio-video.

2.

Zwycięzca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do Regulaminu wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, w tym głosu, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania
dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek, w
tym głos, w celach przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, a także w celach
reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Fundatora, poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne
udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
na stronie internetowej www.wielkiechwile.pl/konkurs

oraz w mediach społecznościowych takich jak

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter przez okres nie krótszy niż okres 1 (jednego) roku od dnia, w którym
ustalono i utrwalono jego wizerunek, w tym głos, bez ograniczeń terytorialnych.
3.

Fundator lub Organizator w imieniu Fundatora ma prawo zażądać od Zwycięzcy zawarcia stosownej umowy
pisemnej, na podstawie której dojdzie do potwierdzenia udzielenia zgody, o której mowa powyżej. Zwycięzca
I Miejsca w Konkursie, który chce wziąć udział w nagraniu zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę w
przypadku otrzymania takiego żądania od Organizatora lub Fundatora.

4.

W odpowiedzi, o której mowa w §6 ust. 5 Regulaminu, udzielonej w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości
od Organizatora, Zwycięzca I Miejsca w Konkursie zobowiązuje się, prócz danych wskazanych w §6 ust. 5
Regulaminu, przesłać potwierdzenie bądź rezygnację z wzięcia udziału w nagraniu video odcinka „Totalizatora
Wiedzy”. W przypadku wyrażenia zgody wzięcia udziału w nagraniu, Zwycięzca I Miejsca w Konkursie przesyła
do Organizatora Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.

Brak przesłania podpisanego załącznika nr 1 w ww. terminie spowoduje utratę prawa do części Nagrody
Głównej za Zajęcie I miejsca w Konkursie, tj. w zakresie udziału w nagraniu video odcinka „Totalizatora
Wiedzy”. W takiej sytuacji prawo to przechodzi na Uczestnika, który zajął kolejne miejsce w Konkursie.

6.

Nagranie, o którym mowa w ust. 1, odbędzie się w Warszawie, w ustalonym przez Organizatora terminie.

7.

Zwycięzcy przysługuje zwrot udokumentowanych i rzeczywiście poniesionych kosztów dojazdu do miejsca
nagrania, jednak w kwocie nie wyższej niż 800 zł (słownie: osiemset złotych).
§8. DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem 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 (RODO).

3.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem przez Uczestników do Konkursu:
a)

na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu
przeprowadzenia Konkursu, prawidłowego wykonania swoich obowiązków określonych w Regulaminie,
ustalenia i ogłoszenia wyników Konkursu, komunikacji z Uczestnikami, przekazania Nagród lub

b) przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w celu
realizacji obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem należnego podatku dochodowego w Urzędzie
Skarbowym (jeśli dotyczy),
c)

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w
celu przeprowadzenia Konkursu, prawidłowego wykonania swoich obowiązków określonych w
Regulaminie, ustalenia i ogłoszenia wyników Konkursu, komunikacji z Uczestnikami, przekazania Nagród
ustalenia ewentualnych roszczeń lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
rozpatrywania reklamacji, a także zachowania dokumentacji Konkursu do kontroli uprawnionych
organów.

4.

Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie. Uczestnik, na etapie składania zgłoszenia konkursowego akceptuje Regulamin Konkursu i wyraża
zgodę ̨ na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Zgoda może być ́ cofnięta w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność ́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Wycofanie zgody przez Uczestnika jest jednoznaczne z wycofaniem uczestnictwa w Konkursie.

5.

Administrator danych osobowych przetwarza odpowiednio następujące dane osobowe Uczestnika:

a)

w odniesieniu do wszystkich Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, w przypadku zgłoszenia
Konkursowego za pośrednictwem funkcji Facebook Connect także identyfikator Facebook Uczestnika,

b) w odniesieniu do Zwycięzców: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny (ulica, numer domu,
kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania, dane niezbędne do wykonania obowiązków związanych
z zapłatą podatku dochodowego od Nagrody - w szczególności informacje dotyczące Urzędu Skarbowego
właściwego dla Uczestnika (jeśli dotyczy), numer telefonu, w przypadku zgłoszenia Konkursowego za
pośrednictwem funkcji Facebook Connect także identyfikator Facebook Uczestnika, w przypadku
Zwycięzcy Nagrody Głównej za zajęcie I Miejsca w Konkursie również w zakresie wizerunku Uczestnika.
6.

Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę danych osobowych.

7.

Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia
Konkursu oraz przekazania Nagrody, a także przez okres konieczny do rozliczenia przyznania Nagród przez
Urząd Skarbowy i przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia Konkursu i
rozliczenia Nagród– nie dłużej jednak niż okres 6 lat. W sytuacji, gdy postawą przetwarzania danych jest zgoda
udzielona przez Uczestnika, dane te przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.

8.

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.

W celu skorzystania przez Uczestnika z przysługujących mu praw dotyczących ochrony jego danych
osobowych, Uczestnik przesyła stosowny wniosek lub pytanie związane z przetwarzaniem jego danych
osobowych do Organizatora na adres e-mail: konkurs@stor9.com lub w formie pisemnej na adres
korespondencyjny Stor9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Adama
Naruszewicza 14, 02-627 Warszawa.

10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Dostęp do danych osobowych Uczestników uzyskają upoważnieni pracownicy Administratora. Organizator
jako administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na
piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celach i w zakresie związanym z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące
usługi księgowe lub prawne. Podmioty te przetwarzając dane osobowe Uczestników muszą zapewnić
gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe i spełniały
wymogi RODO.

§9. REKLAMACJE

1.

Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi. Postępowanie reklamacyjne jest
dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania
sądowego.

2.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników:

a)

w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres siedziby Organizatora: ul. Adama Naruszewicza
14, 02-627 Warszawa; lub

b)

w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres Organizatora:
konkurs@stor9.com

3.

Reklamacja powinna być sporządzona w języku polskim, zawierać co najmniej imię, nazwisko, nazwę
użytkownika, adres e-mail, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis i powód reklamacji. W przypadku,
gdy reklamacja wymaga uzupełnienia, Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie.

4.

Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora nie później niż w terminie 14 (czternastu)
dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik
zostanie poinformowany w ten sam sposób, w który reklamacja została przekazana Organizatorowi, chyba
że Uczestnik zażąda przekazania informacji w inny sposób.

5.

Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane
drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: konkurs@stor9.com
§10. PRAWO AUTORSKIE

1.

Uczestnik

oświadcza,

że

dokonując

zgłoszenia

do

Konkursu

przysługują

mu

wyłączne

i

nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do stworzonej przez siebie odpowiedzi na Zadanie
Konkursowe („Praca Konkursowa”).
2.

Uczestnik oświadcza, iż Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

3.

Z chwilą zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi licencji nieodpłatnej,
niewyłącznej na korzystanie z Pracy Konkursowej w celu skutecznego przeprowadzenia Konkursu, w tym do
opublikowania Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej.

4.

Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu, Zwycięzca udziela Organizatorowi i Fundatorowi licencji nieodpłatnej,
niewyłącznej na korzystanie z Pracy Konkursowej, na wszelkich znanych polach eksploatacji, bez jakichkolwiek
ograniczeń terytorialnych i ilościowych, w tym na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zmianami) oraz
na następujących polach eksploatacji:
a)

wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i
wielkości nakładów,

b) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

c)

wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, w tym do wprowadzenia Pracy Konkursowej
do zbioru pytań testu wiedzy - Quizu Totalizator Wiedzy, dostępnego na Stronie Konkursowej;

d) wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów, w tym za pośrednictwem mediów
społecznościowych Fundatora;
e) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie
zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
f)

rozpowszechnianie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na
stronach internetowych;

g)

zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką;

h) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku;
i)

przystosowywanie, zmiana układu, przerabianie (przemontowanie) oraz łączenie Pracy Konkursowej z
innymi utworami, jak również dostosowywania Utworu do wymogów portali internetowych i kanałów
dystrybucji, w których materiały zostaną opublikowane;

j)

dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych
fragmentów Pracy Konkursowej w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i
adaptacji, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Pracy Konkursowej w szczególności
zmiany rozmieszczania i wielkości poszczególnych elementów graficznych składających się na utwory,
a także wykorzystywania opracowań Pracy Konkursowej w postaci przeróbek, fragmentaryzacji lub
przemontowywania nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być utrata indywidualnego
charakteru Pracy Konkursowej;

k)

wykorzystanie dla celów związanych z innymi przejawami działalności gospodarczej Organizatora lub
Fundatora.

5.

Zwycięzca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej i upoważniony do
udzielenia licencji do Pracy Konkursowej.
§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej: www.wielkiechwile.pl/konkurs.

2.

Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać ́ kontaktując się z Organizatorem mailowo, na adres
konkurs@stor9.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „QUIZ Totalizator Wiedzy”

………………………………………….
(Imię i nazwisko)
……………………………………………
(dane kontaktowe)
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y niniejszym wyrażam zgodę, dla Totalizatora Sportowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(03-728) przy ul. Targowej 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000007411, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 279 142 000 złotych (dalej, jako
„Totalizator Sportowy”) na nieodpłatne utrwalenie oraz wielokrotne rozpowszechnienie mojego wizerunku oraz
moich wypowiedzi bądź ich fragmentów, utrwalonych podczas realizacji materiału filmowego i zdjęciowego,
realizowanego na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Zgoda, o której mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania
z utrwalonego głosu i wizerunku, w pełnym zakresie w celu związanym z realizacją i eksploatacją materiału
filmowego i zdjęciowego oraz dla celów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. w zakresie:
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu;
3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - 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 przez sieć Internet oraz Intranet.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i
kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje zestawienie mojego wizerunku i
wypowiedzi z innymi utworami, skracanie, edycję wersji montażowych oraz rozpowszechnianie w ramach takich
utworów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa powyżej.

………………………………………...
(czytelny podpis)

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są zgodnie z przepisami 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej
25, 03-728 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na
adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby
Administratora.

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z
którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@totalizator.pl oraz za pośrednictwem
poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora
Ochrony Danych”.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. wykorzystania wizerunku w celu realizacji nagrania – podstawą przetwarzania danych osobowych jest
dobrowolna zgoda wyrażona poprzez przesłanie zdjęcia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania
danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
rozumianego w tym przypadku jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c.

realizacji kontaktu ze strony Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego w tym
przypadku jako możliwość zapewnienia komunikacji z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub
instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą
być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
5. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane
przechowywane są:
a)

do momentu wycofania zgody albo

b) do momentu przedawnienia roszczeń albo
c)

do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do
danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym
przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.

Podpis

