REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj z MAXMASTER!”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej ,,Konkursem", jest spółka pod firmą Platinum Oil
Wielkopolskie Centrum Dystrybucji sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, przy ul. Budowlanych 3-5,
(62-081 Przeźmierowo), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000096096,
której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Sąd Gospodarczy,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej Numerem
Identyfikacji Podatkowej 777-15-95-696 oraz numerem REGON 630768006, o kapitale
zakładowym w wysokości 1.169.000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem".
1.2. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu przepisu
art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z
późn. zm.).
1.3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych (tj.tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
1.5. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
1.6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora komisja
konkursowa, zwana dalej ,,Komisją".
1.7. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 01.03.2017 roku do dnia 31.05.2017 roku włącznie.
Okres ten obejmuje: Sprzedaż Promocyjną, Okres Rejestracji, wydanie Nagród i procedurę
reklamacyjną.
1.8. Pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie i najbliżsi krewni, członkowie Komisji oraz ich
małżonkowie i najbliżsi krewni nie mogą być Uczestnikami Konkursu. Określenie najbliżsi krewni
odnosi się do wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa pracowników Organizatora i
członków Komisji.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych wymagań:
a) dokonanie w ramach Sprzedaży Promocyjnej zakupu Produktu lub Produktów w ilości
minimum 1l (słownie: jeden) litr, potwierdzonego paragonem albo fakturą VAT, zwanych
dalej „Dowodem Zakupu”,
b) wykonanie fotografii zakupionego Produktu na tle samochodu, z którego korzysta Uczestnik,
zwanego dalej „Zdjęciem”
c) prawidłowe zgłoszenie Zdjęcia i Dowodu Zakupu.
2.2. Sprzedaż promocyjna, zwana „Sprzedażą Promocyjną", produktów marki MaxMaster, których
wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, zwanych „Produktami”, rozpoczyna się w dniu
01.03.2017 roku i kończy z dniem 30.04.2017 roku.
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2.3. Sprzedaż Promocyjna odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stacjach
paliw prowadzonych przez spółkę pod firmą Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. w ramach sieci
Orlen i Bliska, zwanych dalej „Stacjami”.
3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE.
3.1. Zgłoszenia Uczestników do Konkursu rejestrowane są przez Organizatora wyłącznie w okresie od
dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.04.2017 roku włącznie (liczony jest czas rejestracji Zdjęcia
w systemie Organizatora), okres ten jest dalej zwany ,,Okresem Rejestracji".
3.2. Uczestnikowi przysługuje możliwość zgłoszenia jednego Zdjęcia odrębnie za każdy zakup
spełniający kryteria, o których mowa w pkt 2.1.a) Regulaminu, co oznacza, iż w przypadku, gdy
Uczestnik dokonał jednorazowego zakupu kilku Produktów lub Produktów w ilości większej niż 1
(słownie: jeden) litr, a zakup taki udokumentowany jest jednym Dowodem Zakupu, może zgłosić
na tej podstawie 1 (słownie: jedno) Zdjęcie.
3.3. Zakup Produktu musi być dokonany każdorazowo przed wysłaniem Zdjęcia.
3.4. Zakup Produktu może być dokonany w imieniu własnym albo na rzecz osoby trzeciej (np.
pracodawcy).
3.5. Zgłoszenie Zdjęcia następuje poprzez:
a) przesłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu: +48 661 004 661,
b) wypełnienie formularza na stronie internetowej pod adresem: www.maxmaster.pl/konkurs.
3.6. Uczestnik dokonując zgłoszenia w sposób, o którym mowa w pkt 3.5.a) Regulaminu podaje:
a) swoje imię i nazwisko, oraz
b) adres poczty elektronicznej (email), oraz
c) adres zamieszkania, oraz
d) zgłaszane Zdjęcie, oraz
e) czytelne zdjęcie Dowodu Zakupu.
3.7. Uczestnik dokonując zgłoszenia w sposób, o którym mowa w pkt 3.5.b) Regulaminu podaje:
a) swoje imię i nazwisko, oraz
b) adres poczty elektronicznej (email), oraz
c) numer telefonu kontaktowego, oraz
d) adres zamieszkania, oraz
e) zgłaszane Zdjęcie, oraz
f) czytelne zdjęcie Dowodu Zakupu.
3.8. Uczestnik otrzyma po każdym zgłoszeniu Zdjęcia wiadomość zwrotną z potwierdzeniem przyjęcia
zgłoszenia, na co wyraża zgodę.
3.9. W przypadku, gdy więcej niż 1 (słownie: jeden) Uczestnik zgłosi to samo Zdjęcie lub posłuży się
tym samym Dowodem Zakupu, o spełnieniu warunków do udziału w Konkursie decyduje
pierwszeństwo zgłoszenia.
3.10. Każde zgłaszane Zdjęcie:
a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może naruszać jakichkolwiek praw Organizatora lub osób trzecich, lub być w całości
lub w części wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z
zasadami współżycia społecznego,
c) nie może naruszać praw osób trzecich;
3.11. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i niczym
nieograniczone prawo autorskie do każdego zgłaszanego Zdjęcia.
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3.12.

Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również
pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają
warunków określonych Regulaminem.

4. WYBÓR LAUREATÓW.
4.1. Komisja w ramach swobody subiektywnej oceny dokona wyboru Zdjęć, które w ocenie Komisji
będą najbardziej oryginalne i atrakcyjne, tworząc listę rankingową takich Zdjęć, zwaną dalej
„Rankingiem”.
4.2. Ranking zawiera spis:
a) 16 (słownie: szesnastu) Uczestników, zwanych dalej „Laureatami”,
b) 5 (słownie: pięciu) Uczestników, zwanych dalej „Laureatami Rezerwowymi”.
4.3. Ranking sporządzony jest w kolejności począwszy od Zdjęcia najlepszego w ocenie Komisji.
4.4. Bez względu na ilość dokonanych zgłoszeń 1 (słownie: jeden) Uczestnik może być 1 (słownie:
jednym) odpowiednio Laureatem albo Laureatem Rezerwowym.
4.5. Komisja sporządzi Ranking w terminie 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych licząc od zakończenia
Okresu Rejestracji.
4.6. Obrady Komisji są niejawne, zaś z ich przebiegu zostaną sporządzone protokoły, podpisane przez
wszystkich członków Komisji.
4.7. Laureatom, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt 5 Regulaminu,
przysługują:
a) za pierwsze miejsce w Rankingu - Nagroda Główna,
b) za miejsca odpowiednio od drugiego do szesnastego w Rankingu - każdemu Laureatowi
przysługuje 1 (słownie: jedna) Nagroda Dodatkowa,
4.8. W przypadku, gdy weryfikacja danego Laureata, o której mowa w pkt 5 Regulaminu, okaże się
negatywna, taki Laureat zostanie usunięty z Rankingu.
4.9. W przypadku usunięcia Laureata lub Laureatów z Rankingu, zwolnione w ten sposób miejsce lub
miejsca w Rankingu zajmują w kolejności odpowiednio do dotychczasowego Rankingu
pozytywnie zweryfikowani Laureaci, przy czym zwolnione w ten sposób ostanie miejsce lub
miejsca w Rankingu zajmują Laureaci Rezerwowi w kolejności ustalonej w Rankingu.
4.10. Finalny Ranking opublikowany zostanie przez Organizatora na stronie internetowej
www.maxmaster.pl/konkurs najpóźniej do dnia 10.05.2017 roku włącznie i będzie składał
się z:
a) Zdjęcia nadesłanego przez Laureata,
b) z imienia i pierwszej litery nazwiska odpowiednio Laureata albo Laureata Rezerwowego,
który zgłosił dane Zdjęcie,
c) miejscowości wskazanej odpowiednio przez Laureata albo Laureata Rezerwowego, który
zgłosił dane Zdjęcie, do której zostanie wysłana przyznana mu Nagroda.
4.11. Ranking, o którym mowa w pkt 4.10 Regulaminu, będzie publikowany co najmniej przez 30
(słownie: trzydzieści) dni.
5. WERYFIKACJA LAUREATÓW.
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5.1. Organizator w okresie 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od sporządzenia Rankingu podejmie, co
najmniej 4 (słownie: cztery) próby się do każdego z Laureatów odpowiednio na numer telefonu:
a) z którego przesłane zostało zgłoszenie dokonane w sposób, o którym mowa w pkt 3.5.a)
Regulaminu,
b) który został wskazany w zgłoszeniu dokonanym w sposób, o którym mowa w pkt 3.5.b)
Regulaminu.
5.2. Organizator będzie podejmował 2 (słownie: dwie) próby dodzwonienia się do danego Laureata
dziennie, nie częściej jednak niż 1 (słownie: jeden) raz na godzinę.
5.3. Każda próba dodzwonienia się polega na oczekiwaniu zgłoszenia się Laureata aż do chwili
rozłączenia połączenia przez operatora usługi telekomunikacyjnej.
5.4. Zgłoszenie się skrzynki pocztowej jest uważane za nieudaną próbę połączenia.
5.5. Pozytywna weryfikacja Laureata następuje, gdy podczas zainicjowanej przez Organizatora
rozmowy telefonicznej Laureat:
a) potwierdzi dokonanie danego zgłoszenia w Konkursie,
b) poda imię i nazwisko zgodne z podanymi w danym zgłoszeniu oraz opisze zgłoszone Zdjęcie
(kolor i marka samochodu stanowiącego tło Zdjęcia),
c) poda dane niezbędne do wydania Nagrody.
5.6. Organizator zastrzega sobie prawo pozytywnej weryfikacji Laureata dodatkowo poprzez
weryfikację Dowodu Zakupu.
5.7. Organizator w celu weryfikacji Dowodu Zakupu może podczas rozmowy telefonicznej z
Laureatem, o której mowa w pkt 5.5 Regulaminu, zażądać do wglądu oryginał Dowodu Zakupu,
którego zdjęcie Laureat przesłał w zgłoszeniu, którym zgłosił Zdjęcie ujęte w Rankingu.
5.8. Laureat zobowiązany jest do przesłania w terminie 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od daty
rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 5.5 Regulaminu, kopii albo oryginału Dowodu
Zakupu listem poleconym – na adres siedziby Organizatora.
5.9. O zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt 5.8 Regulaminu, decyduje data stempla
pocztowego z zastrzeżeniem, że Organizator otrzyma przesyłkę nie później niż w ciągu 10
(słownie: dziesięciu) dni od daty rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 5.5 Regulaminu.
5.10. Organizator po zweryfikowaniu Laureatów przystąpi w razie takiej konieczności do
weryfikacji Laureatów Rezerwowych. Postanowienia pkt. 5.1. – 5.8. Regulaminu stosuje się
odpowiednio do Laureatów Rezerwowych.
6. NAGRODY.
6.1. Określenie rodzaju i wartości nagród oferowanych w Konkursie, dalej zwanych „Nagrodami":
a) 1 (słownie: jedna) Nagroda Główna, na którą składają się:
(i) karta zakupowa do zrealizowania na stacjach własnych PKN Orlen,
o wartości 2.500,00 (słownie: twa tysiące pięćset 00/100) złotych plus
(ii) nagroda pieniężna w wysokości 278,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem
00/100) złotych;
b) 15 (słownie: piętnaście) Nagród Dodatkowych, każda w postaci karty zakupowej do
zrealizowania na stacjach własnych PKN Orlen o wartości 500,00 (słownie: pięćset 00/100)
złotych.
7. WYDANIE NAGRÓD.
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7.1. Nagrody zostaną wysłane lub wydane bezpośrednio, stosownie do dyspozycji przekazanej
Organizatorowi podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 5.5 Regulaminu, do dnia
20.05.2017 roku włącznie.
7.2. W przypadku, gdy prawidłowo nadana przesyłka zawierająca Nagrodę zostanie zwrócona
Organizatorowi albo, gdy Nagroda nie zostanie odebrana od Organizatora do dnia 31.05.2017
roku włącznie, Nagrody ta przepada i pozostaje w dyspozycji Organizatora.
7.3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, co oznacza, iż
zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (prowadzących
działalność gospodarczą lub nie) przychód uzyskany z tytułu Nagrody Głównej podlega
opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości stanowiącej 10 (słownie: dziesięć) procent wartości
Nagrody Głównej.
7.4. Płatnikiem podatku, o którym mowa w pkt 7.3 Regulaminu jest Organizator.
7.5. Wydanie Nagrody Głównej nastąpi po pobraniu podatku od Laureata, przy czym Organizator
może potrącić kwotę podatku z części Nagrody Głównej stanowiącej kwotę pieniężną, na co
Uczestnik wyraża zgodę i do czego nieodwołalnie upoważnia Organizatora.
7.6. Laureatom nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagród na inne nagrody lub na
ekwiwalent pieniężny.
7.6. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
7.7. Laureat przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że warunkiem wydania Nagrody jest czytelne
podpisanie przez Laureata Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. PRAWA AUTORSKIE I PRAWO KORZYSTANIA.
8.1. Uczestnik oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy przysługują mu wyłączne
i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do Zdjęcia.
8.2. Uczestnik zapewnia, iż każde zgłoszone przez niego Zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób
trzecich, a nadto nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub
prawami osób trzecich.
8.3. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w pkt. 8.1. i 8.2. Regulaminu okazało
się nieprawdziwe, będzie to traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie
wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
8.4. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia danego Zdjęcia udziela Organizatorowi, w zamian za możliwość
wygrania nagrody, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo
i terytorialnie zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
takiego Zdjęcia w celach związanych z realizacją Konkursu, na polach eksploatacji wskazanych
w pkt. 8.5. Regulaminu.
8.5. Z dniem wydania danej Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do
treści Zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania tej Nagrody, w tym
wymienionych w przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach
pokrewnych, a w szczególności na polach eksploatacji obejmujących:
a) utrwalenie na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń,
b) zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputera,
c) umieszczania w materiałach reklamowych,
d) używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich
środków masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny,
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e) rozporządzenia prawami w inny sposób, w tym w szczególności do ich użyczania
i wynajmowania,
f) zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób,
g) publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego
udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp W miejscu i czasie przez
siebie wybranym.
8.6. Z chwilą przeniesienia na Organizatora praw, o których mowa w pkt 8.5. Regulaminu,
odpowiednio Laureat albo Laureat Rezerwowy wyraża nieodwołaną zgodę na dokonywanie
przez Organizatora przeróbek lub opracowań Zdjęcia oraz przenosi na Organizatora prawo
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
8.7. Laureat wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozporządzanie Zdjęciem przez Organizatora
oraz zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Zdjęcia autorskich praw osobistych.
8.8. Całkowitym wynagrodzeniem odpowiednio danego Laureata albo danego Laureata
Rezerwowego za przeniesienie praw, o których mowa w pkt 8.5. – 8.7. Regulaminu, jest
Nagroda.

9. DANE OSOBOWE.
9.1. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej ,,Ustawą".
9.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
9.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednak
udział w Konkursie jest uzależniony od wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
danych osobowych wskazanych w Regulaminie, na cele związane z realizacją Konkursu.
9.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Ustawą oraz zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
1030), wyłącznie w celu realizacji Konkursu (wyłonienia laureatów Konkursu, doręczenia Nagród
oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanej w Konkursie wygranej).
9.5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje na zasadach określonych w Ustawie prawo dostępu do treści
swoich danych oraz poprawiania ich, a także wycofania zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora i żądania ich usunięcia.
9.6. Wycofanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest jednoznaczne
z wycofaniem przez danego Uczestnika swojego udziału w Konkursie i wymaga dla swej ważności
doręczenia Organizatorowi stosowanego oświadczenia sporządzonego pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.
10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
10.1.

10.2.

Uczestnicy winni zgłaszać wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przesyłając ich treść Organizatorowi listem
poleconym lub pocztą kurierską z dopiskiem na kopercie: „Wygraj z MaxMaster”.
Reklamacja winna być złożona nie później niż w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od
dnia, w którym wystąpiło zdarzenie będące powodem danej reklamacji, jednakże nie później
niż w dniu 15.05.2017 roku.
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10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data
nadania przesyłki kurierskiej.
Reklamacja musi zawierać każdorazowo:
a) imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
b) dokładny adres do korespondencji osoby składającej reklamującej,
c) wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Konkursie,
d) wskazanie daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy dane zgłoszenie reklamacyjne,
e) dokładny opis i powód reklamacji,
f) treść żądania.
Reklamacje złożone po terminie wskazanym w pkt 10.2. lub niespełniające choćby tylko
jednego z wymogów formalnych wynikających z pkt. 10.1. lub 10.4 Regulaminu, nie będą
rozpatrywane.
Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od
daty doręczenia danej reklamacji Organizatorowi, przy czym okres ten obejmuje również
wysłanie decyzji Komisji.
Komisja zawiadamia osobę składającą reklamację o wyniku postępowania reklamacyjnego
pisemnie, przesyłając swoje stanowisko listem poleconym wysłanym na adres do
korespondencji wskazany w reklamacji.

11. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na wszystkie warunki i zastrzeżenia
określone w Regulaminie.
Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora w Dni Robocze, w godzinach od
8h00 do 16h00 oraz na stronie www.maxmaster.pl/konkurs.
Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj.tj.
Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
Przez Dni Robocze na gruncie postanowień Regulaminu należy rozumieć wszystkie dni w roku
kalendarzowym z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
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Lista Produktów objętych konkursem:

1074122105
1074122120
1074122505
1074122520
1074122605
1074122620
1074122705
1074122720
1074220120
1074220820
1074222105
1074222120
1074322105
1074322120
1074521105
1074521120
1074522505
1074522520

PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 5L
PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 20L
PLATINUM AGRO NOVO 15W-40 5L
PLATINUM AGRO NOVO 15W-40 20L
PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 5L
PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 20L
PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 5L
PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 20L
PLATINUM GEAR GL-5 80W/90 20L
PLATINUM GEAR LX 85W-140 20L
PLATINUM AGRO LS 80W-90 5L
PLATINUM AGRO LS 80W-90 20L
PLATINUM AGRO HV 46 5L
PLATINUM AGRO HV 46 20L
PLATINUM AGRO UTTO 10W/30 5 L
PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 20L
PLATINUM AGRO STOU 10W-40 5L
PLATINUM AGRO STOU 10W-40 20L

Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu: „Platynowe Nagrody”.

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że:
1. ani ja ani członkowie mojej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie
rodzeństwa, rodzice, rodzice małżonków, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia) nie jesteśmy:
a) pracownikami Organizatora Konkursu,
b) osobami współpracującymi z Organizatorem przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu na
innej podstawie niż stosunek pracy,
c) członkami rodzin osób, o których mowa w pkt a) lub b) powyżej;
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu "Platynowe Nagrody" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Oświadczam też, że rozumiem, iż
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie
oraz, że Organizator działając jako administratora danych osobowych poinformował mnie o
przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania
ich usunięcia, a także o tym, że udzielona zgoda może być odwołana w każdym czasie;
3. z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i wysłania zgłoszenia udzielam Organizatorowi
nieodwołanej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, w zamian za możliwość wygrania
Nagrody, na korzystanie ze zgłoszonego przeze mnie Zdjęcia dla celów promocji działalności
Organizatora, a także celów związanych z realizacją Konkursu, na polach eksploatacji
obejmujących:
a) utrwalanie oraz trwałe i czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części Zdjęcia , jakąkolwiek
techniką, znaną w chwili udzielenia licencji,
b) wprowadzanie Hasła do obrotu,
c) wprowadzanie Hasła do pamięci urządzeń elektronicznych, bez względu na sposób
wprowadzania,
d) umieszczanie w materiałach reklamowych,
e) używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków
masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny,
f) obrót oryginałem albo egzemplarzami Zdjęcia w tym w szczególności użyczanie lub najem
oryginału albo egzemplarzy,
g) publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania, a także
publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym w tym także za pośrednictwem sieci Internet lub zamkniętych
sieci komputerowych typu intranet i to bez względu na sposób udostępnienia lub
transmisji wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do
Zdjęcia na każdym z pól eksploatacji wskazanych powyżej, a także do korzystania z Hasła
anonimowo, to jest bez wskazywania mojego imienia i nazwiska.
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4. w okresie obowiązywania licencji, o której mowa w pkt 3 powyżej, Organizator może upoważnić
osoby trzecie do korzystania w zakresie licencji z Hasła lub jego części.

Nagrodę proszę wysłać na adres:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………………………………………..
imię i nazwisko (czytelnie)

…………………………………………………………..
miejscowość i data

