Regulamin konkursu „Przygarnij plakat”

§ 1. Postanowienia Ogólne.
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Przygarnij plakat” (zwanego dalej „Konkursem”) jest AMS
S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079299, NIP 782-00-21-306, REGON:
630933936 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody określonej w § 6 Regulaminu jest spółka AMS S.A.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 15 lipca 2018 r.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki
określone w Regulaminie.
2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) jest osoba określona w ust. 1 powyżej, która:
a) w terminie do dnia 15 lipca 2018 r. poprawnie wykona zadanie konkursowe określone w § 3
Regulaminu,
b) zaakceptuje niniejszy Regulamin Konkursu.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
4. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie
Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie
rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby
pozostające w związkach partnerskich.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie warunki określone w pkt 1- 3 poniżej:
1. W terminie od dnia 1 lipca 2018 roku od godziny 00:01 do dnia 15 lipca 2018 roku do godziny
23:59 opublikować na swoim profilu w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) w
widoku publicznym:
a) zdjęcie jednego z nośników reklamowych AMS S.A. z umieszczonym plakatem biorącym udział w
akcji „Przygarnij plakat” (lista lokalizacji nośników reklamowych na których umieszczone będą ww.
plakaty znajduje się na stronie http://przygarnijplakat.pl), lub
b) zdjęcie ściany na której Uczestnik chciałby powiesić wybrany plakat biorący udział w akcji
„Przygarnij plakat”.
2. Przy zdjęciu, o którym mowa w punkcie a) lub b) powyżej, należy umieścić hashtag
#PrzygarnijPlakat.
3. W terminie od dnia 1 lipca 2018 roku od godziny 00:01 do dnia 15 lipca 2018 roku do godziny
23:59 odpowiedzieć na pytanie:
Który z plakatów chciałbyś przygarnąć i dlaczego plakat ten powinien trafić właśnie do Ciebie?
Odpowiedź należy umieścić pod zdjęciem konkursowym oznaczonym hashtagiem
#PrzygarnijPlakat.
4. Uczestnik może przesłać dowolną ilość odpowiedzi na pytania Konkursowe.

§ 4. Oświadczenia Uczestnika Konkursu.
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w pełni uprawniony do dysponowania zdjęciami o których
mowa w § 3 ust. 1 w zakresie wynikającym z Regulaminu, a w szczególności że zdjęcia nie będą
naruszały przepisów prawa, dobrych obyczajów ani praw osób/podmiotów trzecich w tym praw
do wizerunku.
2. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej pod względem
terytorialnym ani czasowym, licencji na wykorzystywanie zdjęć o których mowa w § 3 ust. 1 dla
potrzeb związanych z realizacją i promocją Konkursu, w zakresie:
a. utrwalania i zwielokrotniania- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcia utrwalono- wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. rozpowszechniania zdjęć w sposób inny niż określony w powyżej- publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
3. Uczestnik, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na publikację i eksponowanie zdjęć o których
mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu przez Organizatora w prasie, drukach reklamowych, Internecie,
wystawach, w celach związanych z realizacją Konkursu oraz w celach marketingowych i
autopromocyjnych Organizatora.
§ 5. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród Uczestników, którzy spełniają
warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Jury nagrodzi Uczestników Konkursu, którzy najciekawiej i najbardziej kreatywne wykonają
zadania konkursowe określone w § 3 Regulaminu.
3. Spośród Uczestników Konkursu spełniających warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu, jury wskaże
33 laureatów, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 6 ust. 1 Regulaminu.
4. W skład jury wchodzą pracownicy działu marketingu Organizatora. Osoby zasiadające w jury nie
mogą brać udziału w Konkursie.
5. Organizator do dnia 30 lipca 2018 roku powiadomi laureatów Konkursu o wygranej w prywatnej
wiadomości pod postem konkursowym na ich profilu w mediach społecznościowych.
6. Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązani są w terminie do dnia 5 sierpnia 2018 r. do godziny 11:00
wysłać dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. adres do wysłania nagrody, imię i
nazwisko, telefon kontaktowy.
§ 6. Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Wybrany przez Uczestnika plakat konkursowy wydrukowany w formacie B1 oraz zestaw gadżetów
kulturalnych przygotowanych przez Organizatora- 7 szt. (1 miejsce ex aequo),
b) Wybrany przez Uczestnika plakat konkursowy wydrukowany w formacie B1- 26 szt. (wyróżnienie
ex aequo).
2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
3. Informacje dotyczące odbioru nagrody zostaną przekazane laureatom Konkursu za pomocą
wiadomości prywatnej w mediach społecznościowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność ze stanem faktycznym podanych przez
nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do
identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.
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5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4
Regulaminu, w tym nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody, nie nabywa
prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
§ 7. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z
uzasadnieniem na adres Organizatora: AMS S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem
„Przygarnij plakat”.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ich
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie
zawierającym reklamację.
§ 8. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest AMS S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Czerska 8/10 („Administrator”).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może
skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@ams.com.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Przygarnij plakat”- podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
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 („Rozporządzenie”);
prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursu
(w tym przekazaniu nagrody);
b) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności
przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być będą przekazywane podmiotom świadczącym
usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, jak np. usługi księgowe, a także
podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i
kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne). Dane
osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom, w
zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny
do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń
wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora- przez okres ich
przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym
z przepisów prawa.
6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych przez nich danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.
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8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
dla celów wskazanych w pkt 3a) i 3c) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
Uczestnika.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału Uczestnika w Konkursie- niepodanie danych
osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
§ 9. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie http://przygarnijplakat.pl
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
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