Regulamin Konkursu Mikołajkowego 2018

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest firma Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury
15a; wpisana do KRS pod numerem 0000274754, zwana dalej Organizatorem.

II. Czas trwania
1. Konkurs rozpoczyna się 4 grudnia 2018 roku.
2. Czas przesyłania zdjęć trwa do 16 grudnia 2018 roku do godziny 23:59.
4. Zdjęcia, które zostaną przesłane po terminie zakończenia, nie biorą udziału w Konkursie.
5. Decyzja o zwycięskiej pracy zostanie opublikowana w dniu 18 grudnia 2018 roku na stronie
www.konkursmikolajkowy.pl

III. Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zdjęcie przedstawiające świąteczną
(Bożonarodzeniową) atmosferę w świecie stomatologii.
4. Przesłane zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 3 MB.

IV. Wyłonienie Zwycięzcy
1. Osoby wyróżnione w konkursie zostaną wybrane przez Jury powołane przez Organizatora.
2. Ze wszystkich przesłanych prac wybrany zostanie Zwycięzca Nagrody Głównej.
2. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
4. Jury dokonuje oceny zdjęć po zakończeniu okresu przesłania zdjęć i bierze pod uwagę wartość
artystyczną, pomysł i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Informacja o zwycięzcy opublikowana będzie na dedykowanej stronie
www.konkursmikolajkowy.pl.

V. Nagrody

VI. Komisja

1. Nad prawidłowością wyłaniania Laureatów czuwa Jury powołane przez Organizatora.
2. Do zadań Jury należy w szczególności:
a) wybór najlepszych odpowiedzi
b) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.konkursmikolajkowy.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
2. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej
poprzez stronę internetową www.konkursmikolajkowy.pl.
3. Jeden uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie. W przypadku przesłania więcej, niż jedno zdjęcie, Jury
weźmie pod uwagę pierwsze zdjęcie.
4. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
5. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały
praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw
autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki
utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w
zakresie opisanym powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje
Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem
przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań,
jakie powstaną z tego tytułu.
6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych
oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w publicznej i
ogólnodostępnej galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu
nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu
na stronie www Organizatora oraz na stronach powiązanych z Organizatorem (m.in. Facebook).
7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych
Organizatora oraz Partnera, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą
techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na
jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie
fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i
Intranecie, TV, w kalendarzu, wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia,
wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na
obróbkę redakcyjną i komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom
trzecim w zakresie określonym powyżej.
8. W przypadku, gdy Uczestnik podjął działania, które nie są zakazane przez ten Regulamin, ale
zostaną uznane przez Organizatora za niepożądane bądź szkodliwe dla innych Uczestników,
Organizator może zawiadomić Uczestnika o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowanych

działań. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to
będzie jako naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem zgłoszenia dokonanego przez tego
Uczestnika. W niektórych sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mogą zostać
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.
9. Organizator informuje, Dane są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do udziału w konkursie oraz
przesyłania do Państwa wiadomości marketingowych za Państwa zgodą, czyli na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a, b oraz c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Bestom
Dentonet.pl Sp. z o.o. realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT
oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do realizacji wskazanego celu. Przed wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji
handlowych zostali Państwo poinformowani, że w każdej chwili mogą cofnąć wyrażoną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej poprzez wyrażenie takiego
oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail: dentonet@dentonet.pl oraz że wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez
czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i
przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
11. Przesyłając odpowiedź Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w
Regulaminie.

