Regulamin konkursu „ZRÓB ZDJĘCIE - siatki do różnych zastosowań”
(zwany dalej: „Regulaminem”)

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą
„Marma Polskie Folie - siatki do różnych zastosowań” (zwanego dalej: „Konkursem”)
odbywającego się w dniach od 01.07.2020 r. do 30.11.2020 r. na portalu internetowym
Facebook.
2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest MARMA Polskie Folie sp.
z o.o, ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000114206,
NIP: 8130140614 REGON 690252610, kapitał zakładowy: 40.081.000,00 zł (zwana dalej
również „Organizatorem” lub „Marma Polskie Folie”).
3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy
wykorzystaniu postu konkursowego, umieszczonego na profilu Marma Polskie Folie
(https://www.facebook.com/marmapolskiefolie/) na portalu internetowym Facebook.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani
współorganizowany przez portal internetowy Facebook ani inny portal z nim związany.
4. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.) oraz w szczególności nie
podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.07.2020 r., a kończy się 30.11.2020 r. o godzinie 23:59
(dalej „Czas Trwania Konkursu”).
6. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
a) konto na portalu internetowym Facebook– aktywne konto użytkownika, zawierające
autentyczne dane osobowe danego użytkownika, zarejestrowane w serwisie pod adresem
internetowym www.facebook.com zgodnie z regulaminem tego serwisu;
b) portal internetowy Facebook – zbiór stron www znajdujących się w domenie
Facebook.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu.

c) strona www – strona internetowa organizatora o domenie www.marma.com.pl/konkurs na
której należy dokonać zgłoszenia konkursowego i przesłać prace konkursowe
§2
Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
będące konsumentami w rozumieniu rt.. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadające własne,
rzeczywiste i osobiste konto na portalu internetowym Facebook (zwanymi dalej łącznie
„Uczestnikami", a każdy osobno także „Uczestnikiem").
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie,
wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, lub
stałym pożyciu ani rodzice małżonków lub osób pozostających w stałym pożyciu.
Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. W danym miesiącu (tj. w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie 2020 r.)
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz i tylko z jednego konta na portalu
internetowym Facebook, niezależnie od tego, ile kont na tym portalu posiada, tzn. Uczestnik
może dokonać tylko jednego zgłoszenia w Konkursie w danym miesiącu. W przypadku
dokonania przez Uczestnika większej liczby zgłoszeń niż jedno w danym miesiącu, w Konkursie
bierze udział tylko pierwsze zgłoszenie. Zgłoszenia do wzięcia udziału w Konkursie dokonane
z konta fikcyjnego, czyli konta, na którym podane są inne dane niż prawdziwe dane osobowe
Uczestnika, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) zapoznał się z Regulaminem, akceptuje w całości wszystkie jego postanowienia oraz że
zobowiązuje się ich przestrzegać,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach i
zakresie wskazanym w Regulaminie,
c) udziela Organizatorowi licencji na zasadach określonych w §6 Regulaminu,
d) spełnia wszystkie wymogi, o których mowa w Regulaminie oraz potwierdza złożenie
pozostałych oświadczeń, o których mowa w Regulaminie jako zgodnych z prawdą.
5. Uczestnictwa w Konkursie, a także praw i/lub obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania Nagrody uzyskanej przez Laureata Konkursu, nie można przenosić
na inne osoby (podmioty).

§3
Przebieg Konkursu
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem) czuwać
będzie komisja konkursowa złożona z 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora (zwana dalej:
„Komisją Konkursową"). Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena przesłanych przez Uczestników zgłoszeń, wybór
Laureatów Konkursu oraz przyznanie Nagród) zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c) weryfikowanie prawa do Nagrody.
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wykonać następujące zadanie konkursowe:
a) zrobić samodzielnie zdjęcie lub nagrać krótki film (do 30 sekund) przedstawiający
zastosowanie produktu Marma Polskie Folie z asortymentu siatek poliolefinowych. Wszystkie
produkty, o których mowa i które mogą być użyte do wykonania zdjęcia lub filmu są
zamieszczone na stronie www Organizatora pod adresem: https://www.marma.com.pl/siatkipoliolefinowe

Celem konkursu jest ukazanie najbardziej interesującego, skutecznego lub zaskakującego
zastosowania siatek produkowanych przez Marma Polskie Folie. Założeniem Konkursu jest
przede wszystkim podkreślenie charakteru wyrobów Marma Polskie Folie jako produktów o
wielorakim zastosowaniu, które podkreśla ich charakter, możliwości i korzyści jakie oferują.
Ponadto, idea Konkursu zakłada ukazanie siatek poliolefinowych jako produktów
gwarantujących wysokie efekty stosowania. Zdjęcia lub filmy nadsyłane na Konkurs będą
oceniane pod kątem: najbardziej nietypowe, najpiękniejsze, interesujące, skuteczne lub
zaskakujące zastosowanie siatek poliolefinowych produkowanych przez Marma Polskie Folie.
b) udostępnić zdjęcie lub film, o którym mowa w pkt. a) niniejszego ustępu, w komentarzu pod
postem konkursowym przypiętym na górze strony Organizatora na portalu Facebook https://www.facebook.com/marmapolskiefolie/ ORAZ zamieścić go na dedykowanej stronie
konkursowej:

https://www.marma.com.pl/konkurs

jako

załącznik

do

formularza

zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. c) niniejszego ustępu. Zdjęcia lub filmy zamieszczane
na stronie konkursowej https://www.marma.com.pl/konkurs muszą być przesłane w wysokiej

rozdzielczości : między 1MB a 5 MB dla zdjęć , miedzy 3MB a 25 MB dla filmów oraz w
następującym formacie: jpg dla zdjęć, dla filmów avi lub mp4.
c) prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na dedykowanej stronie
konkursowej: https://www.marma.com.pl/konkurs podając prawdziwe swoje dane oraz
zaznaczyć w ww. formularzu pola – chceckboxy potwierdzające złożenia przez danego
Uczestnika następujących oświadczeń, tj. że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje w
całości wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać, że wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach i zakresie wskazanym w
Regulaminie, że udziela Organizatorowi licencji na zasadach określonych w §6 Regulaminu,
oraz że spełnia wszystkie wymogi, o których mowa w Regulaminie oraz potwierdza złożenie
pozostałych oświadczeń, o których mowa w Regulaminie jako zgodnych z prawdą, a następnie
wysłać ten formularz do Organizatora wraz z załącznikiem w postaci zdjęcia lub filmu, o którym
mowa w pkt. a) i b) niniejszego ustępu, poprzez kliknięcie pola „Wyślij”.
Wszystkie warunki, o których mowa w pkt a) – c) niniejszego ustępu muszą być spełnione
jednocześnie. W razie jednoczesnego spełnienia przez danego Uczestnika wszystkich
warunków, o których mowa w pkt a) - c) niniejszego ustępu przyjmuje się, że dany Uczestnik
dokonał zgłoszenia w Konkursie.
Udostępniając (zamieszczając) zdjęcie/film w związku z Konkursem Uczestnik oświadcza, że
jest jego wyłącznym autorem, przysługuje mu do niego pełnia autorskich praw osobistych i
autorskich praw majątkowych, oraz że przesyłane materiały są jego wyłączną własnością i nie
naruszają żadnych praw ani dóbr, w tym m.in. nie naruszają żadnych dóbr osobistych, praw
autorskich i innych osób (podmiotów) trzecich,

a także, że korzystanie z nich przez

Organizatora nie będzie naruszało żadnych praw ani dóbr, w tym m.in. nie będzie naruszać
żadnych dóbr osobistych, praw autorskich i innych osób (podmiotów) trzecich.
Zakazane jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.
3. Nie są uwzględniane w Konkursie zgłoszenia Uczestników, którzy naruszają postanowienia
Regulaminu, a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i/lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności
w zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające treści agresywne, wulgaryzmy, treści
obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję;
b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w jego
wizerunek.

4. W celu uniknięcia wątpliwości, zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane samodzielnie
przez Uczestnika tj. bez użycia programów lub robotów komputerowych (w tym jakichkolwiek
automatów/botów). W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście
Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad Konkursu m.in.: używanie skryptów lub
oprogramowania automatyzującego poruszanie się po portalu internetowym Facebook.
§4
Zasady wyboru Laureatów oraz przyznawania Nagród
W Konkursie zostaną przyznane Nagrody Miesiąca oraz Nagrody Główne. Oceny zgłoszeń,
wyboru Laureatów Konkursu oraz przyznania Nagród dokonywać będzie Komisja Konkursowa
kierując się kryteriami opisanymi w §3 ust. 2 pkt a) Regulaminu, przy czym ocena zgłoszeń,
wybór Laureatów Konkursu oraz przyznanie Nagród z punktu widzenia kryteriów opisanych
w §3 ust. 2 pkt a) Regulaminu należy do wyłącznej oceny i decyzji Komisji Konkursowej.
Żadna Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

Nagrody Miesiąca:
W każdym miesiącu trwania konkursu tj. w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie
2020 r. Komisja Konkursowa wyłoni po 3 Laureatów Nagród Miesiąca, tj. produktów Marma
Polskie Folie z asortymentu siatek poliolefinowych o wartości 100 zł każda. Ponadto, w skład
Nagrody Miesiąca będzie wchodziła nagroda pieniężna w wysokości 11 zł, co oznacza, że łączna
wartość Nagrody Miesiąca wynosi 111 zł brutto, przy czym nagroda pieniężna w wysokości 11
zł nie będzie wypłacana Laureatom Nagrody Miesiąca, lecz zostanie odprowadzona przez
Organizatora jako zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości Nagrody Miesiąca (tj. rzeczowej i
nagrody pieniężnej) wygranej w Konkursie przez danego Laureata. Laureaci Nagród Miesiąca
zostaną wybrani przez Komisję Konkursową spośród Uczestników, którzy w danym miesiącu
dokonali prawidłowego i kompletnego zgłoszenia w Konkursie, przy czym wybór przez
Komisję Konkursową nastąpi w terminie do 10-tego dnia kolejnego miesiąca (tj. Laureaci
Nagród Miesiąca za miesiąc lipiec 2020 r. zostaną wybrani do 10.08.2020 r. spośród
Uczestników, którzy w lipcu 2020 r. dokonali prawidłowego i kompletnego zgłoszenia w
Konkursie itd.) i zostaną ogłoszeni w poście informacyjnym na portalu Facebook Marma
Polskie Folie oraz na stronie www.marma.com.pl. Komisja Konkursowa

ma prawo do

nieprzyznania Nagród Miesiąca lub przyznania ich w mniejszej ilości w przypadku, gdy

Uczestnicy nie spełnią wszystkich wymogów Konkursu zawartych w §3 Regulaminu i/lub gdy
liczba zgłoszeń będzie niewystarczająca.
W terminie10dni od daty ogłoszenia listy Laureatów Nagrody Miesiąca za dany miesiąc,
Laureaci Nagrody Miesiąca zobowiązani są przekazać Organizatorowi (na adres e-mail:
konkurs@marma.com.pl) prawidłowe i kompletne dane niezbędne do odprowadzenia
przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wypełnienia
deklaracji związanej z tym podatkiem.
Nagroda rzeczowa wchodząca w skład Nagrody Miesiąca zostanie dostarczona do
Laureata

Nagrody

Miesiąca

pocztą

kurierską

na

wskazany

na

formularzu

zgłoszeniowym adres w terminie 10-ciu dni od daty ogłoszenia listy Laureatów, przy
czym pod warunkiem uprzedniego przekazania Organizatorowi przez danego Laureata
(na adres e-mail:konkurs@marma.com.pl) prawidłowych i kompletnych danych, o
których mowa w zdaniu poprzednim.
Nagrody Główne:
Spośród wszystkich Laureatów Nagród Miesiąca (tj. maksymalnie 15-stu osób) Komisja
Konkursowa w terminie do 15.12.2020 roku wyłoni 3 zwycięzców Nagród głównych :

I miejsce
voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie, Al.
Kopisto 1 o wartości 700 zł brutto oraz karta podarunkowa na zakupy w Centrum
Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie, Al. Kopisto 1 o wartości 2000 zł brutto.
Łączna wartość Nagrody Głównej za I miejsce wynosi 2700 zł brutto.

II miejsce
voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym w Hotelu Hilton
Garden Inn w Rzeszowie, Al. Kopisto 1 o wartości 700 zł brutto oraz karta podarunkowa na
zakupy w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie, Al. Kopisto 1 o
wartości 1000 zł brutto. Łączna wartość Nagrody Głównej za II miejsce wynosi 1700 zł brutto.

III miejsce
voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym w Hotelu Hilton
Garden Inn w Rzeszowie, Al. Kopisto 1 o wartości 700zł brutto oraz karta podarunkowa na
zakupy w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie, Al. Kopisto 1 o
wartości 500 zł brutto. Łączna wartość Nagrody Głównej za III miejsce wynosi 1200 zł brutto.
Na weekendowy pobyt w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie składają się dwa noclegi w
oraz dwa śniadania w formie bufetu szwedzkiego.
Karta podarunkowa na zakupy może być wykorzystana w każdym sklepie, salonie czy punkcie
usługowym zlokalizowanym na terenie Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall w
Rzeszowie przyjmującym płatności z wykorzystaniem terminalu płatniczego.
Termin realizacji Nagród Głównych: od 01.01.2021 r. do 30.03.2021 r.
Lista Laureatów Nagród Głównych zostanie ogłoszona w poście informacyjnym na portalu
Facebook Marma Polskie Folie oraz na stronie www.marma.com.pl
Przed udostępnieniem Nagrody Głównej dany Laureat Nagrody Głównej zobowiązany
jest wpłacić Organizatorowi (na następujący rachunek bankowy Organizatora: PKO BP
II

Oddział

Rzeszów

27102044050000210200073163)

kwotę

należnego

zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% łącznej wartości danej
Nagrody

Głównej

oraz

przekazać

Organizatorowi

(na

adres

e-mail:

konkurs@marma.com.pl) prawidłowe i kompletne dane niezbędne do odprowadzenia
przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wypełnienia
deklaracji związanej z tym podatkiem.
Nagrody zostaną dostarczone do Laureatów pocztą kurierską na wskazany na formularzu
zgłoszeniowym adres w terminie 15-stu dni od daty ogłoszenia listy Laureatów Nagród
Głównych, przy czym pod warunkiem uprzedniego dokonania wpłaty przez danego
Laureata Nagrody Głównej na wskazany wyżej rachunek bankowy Organizatora kwoty
należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w zdaniu
poprzednim oraz pod warunkiem uprzedniego przekazania Organizatorowi przez
danego Laureata (na adres e-mail: konkurs@marma.com.pl) prawidłowych i
kompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim

§5
Dane osobowe
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu, danych do doręczenia
Nagrody, a także pozostałych danych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu oraz danych
niezbędnych do odprowadzenia przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego
oraz wypełnienia deklaracji związanej z tym podatkiem, w celach określonych w §5 ust. 3
Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest
Organizator, tj. MARMA Polskie Folie sp. z o.o., ul. Postepu 15 c, 02-676 Warszawa.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są i będą przetwarzane w celach związanych z
realizacją Konkursu, w celach związanych z rozpatrzeniem reklamacji oraz w celach
związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z Konkursem, a ponadto dane osobowe
Laureatów będą przetwarzane także w celach podatkowych i rachunkowych. Podstawą
przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych [art. 6 ust. 1 lit a)
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 ze zm.; dalej: „RODO”], dla celó w
związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z Konkursem (podstawę przetwarzania
stanowi również: realizacja prawnie uzasadnionych interesó w Administratora art. 6 ust. 1 lit f)
RODO), w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w
szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawą przetwarzania danych
jest także art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych oraz
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W
przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, okres
przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia

(przedawnienia) ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.
6.

Udział w Konkursie i wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych

osobowych wskazanych w Regulaminie w celach, o których mowa w Regulaminie jest
dobrowolne, lecz uczestnictwo w Konkursie bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest niemożliwe.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora danych osobowych innym
podmiotom niż podmioty zaangażowane w doręczanie Nagród – w niezbędnym w tym celu
zakresie.
8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, można skontaktować się mailowo:
konkurs@marma.com.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
wyznaczonego przez Organizatora: iodo@marma.com.pl
§6
Licencja
1. Udostępniając (zamieszczając) zdjęcie/film w związku z Konkursem, Uczestnik udziela
Organizatorowi, w zamian za możliwość wygrania Nagrody przewidzianej w Regulaminie,
nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego ilościowo, przedmiotowo, czasowo i
terytorialnie zezwolenia na korzystanie z tego zdjęcia/filmu w celach związanych z realizacją
Konkursu, w tym m.in. zezwolenia (licencji) na korzystanie z autorskich praw majątkowych i
praw zależnych do tego zdjęcia/filmu w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym m. in.
w celu wyłonienia jego Laureatów, wydania im Nagród oraz poinformowania o wynikach
Konkursu na profilu Marma Polskie Folie na portalu Facebook oraz na stronie www
Organizatora.
2. W razie przyznania Uczestnikowi którejkolwiek Nagrody w związku z Konkursem, wówczas
z chwilą ogłoszenia listy Laureatów automatycznie następuje skutek w postaci udzielenia
Organizatorowi

przez

Uczestnika,

bez

odrębnego

wynagrodzenia,

niewyłącznej,

nieograniczonej terytorialnie i 3 (trzy) letniej licencji na korzystanie z autorskich praw
majątkowych do zdjęcia/filmu, za które/za który Uczestnikowi została przyznana Nagroda,
będącego utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), na wszystkich
znanych polach eksploatacji, bez ograniczeń co do liczby oraz sposobu wykorzystania, a w
szczególności licencji na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym oraz zwielokrotnianie
jakąkolwiek techniką w tym m.in.: dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową,
techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej
formy zapisu;
b) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
c) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; wykorzystywanie na
stronach internetowych; wykorzystywanie w mediach społecznościowych; wykorzystywanie
w utworach multimedialnych;
d) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne, bezprzewodowe;
e) wykorzystywanie w całości i/lub we fragmentach do celów promocyjnych i/lub reklamy;
wykorzystywanie materiałów w mediach wewnętrznych, w tym w Intranecie;
f) wykorzystywanie w całości i/lub we fragmentach dla potrzeb stworzenia dowolnych
materiałów promocyjnych i/lub reklamowych (np. reklamy, ulotki, katalogi firmowe
produktowe, ulotki, broszury reklamowe, plakaty, bannery, materiały okolicznościowe,
publikacje) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów promocyjnych i/lub reklamowych,
poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami oraz wprowadzenie do
obrotu na jakiejkolwiek podstawie, w tym m.in. najmu i/lub użyczenia, a także publiczne
udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym;
g)

rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie w całości i/lub we fragmentach we

wszelkiego rodzaju publikacjach, w tym m.in. w materiałach audiowizualnych, fotograficznych
i/lub internetowych stanowiących np. materiały promocyjne i/lub informacyjne i/lub
reklamowe;
h)

wykorzystywanie (w całości i/lub we fragmentach) i łączenie z innymi elementami, w

tym m.in. innymi utworami;
i) wykorzystywanie (w całości i/lub we fragmentach) w dowolny sposób według własnego
swobodnego uznania Organizatora;
j) wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywania autorskich praw zależnych w stosunku do
wszelkich opracowań zdjęcia/filmu, za który została przyznana Nagroda na wszystkich
znanych polach eksploatacji, w tym m.in. określonych w pkt. a) - i) powyżej, w tym m.in.
dokonywanie zmian, przeróbek, adaptacji i opracowań (w tym m.in. przystosowania, zmian
układu, kolorystyki) ww. zdjęcia/filmu, łączenia z innymi elementami, w tym m.in. z innymi

utworami w całości jak i w poszczególnych ich fragmentach, oraz prawo rozporządzania i
korzystania z wszelkich opracowań ww. zdjęcia/filmu (w całości i/lub we fragmentach) na
wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym m.in. określonych w pkt. a) – i) powyżej, w tym
m.in. prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z dokonanych zmian, przeróbek,
adaptacji i opracowań, w kraju i za granicą, bez względu na ilość odtworzeń i skalę
wykorzystywania oraz bez względu na ich rozpowszechnianie bądź nieprzystąpienie do ich
rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.
Ponadto, z chwilą ogłoszenia listy Laureatów automatycznie następuje skutek w postaci
udzielenia Organizatorowi przez Uczestnika upoważnienia do wykonywania autorskich praw
osobistych do ww. zdjęcia/filmu, za który została przyznana Nagroda, w tym m.in. do:
wprowadzania wszelkich zmian i uzupełnień, rozpowszechnia anonimowo bez podania imienia
i nazwiska twórcy, decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności, decydowania o
sposobie, miejscu i czasie wykorzystywania, sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania,
jak również Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać w stosunku do Organizatora
autorskich praw osobistych do ww. zdjęcia/filmu, w szczególności w zakresie nienaruszalności
treści i formy, rzetelnego wykorzystania oraz w zakresie nadzoru nad sposobem korzystania z
ww. zdjęcia/filmu oraz decydowania o pierwszym jego udostępnieniu publiczności.
3. Udostępniając (zamieszczając) zdjęcie/film w związku z Konkursem, Uczestnik oświadcza,
że jest jego wyłącznym autorem i przysługuje mu do niego pełnia autorskich praw osobistych
i autorskich praw majątkowych, a także, że ww. zdjęcie/film nie narusza żadnych praw ani
dóbr, w tym m.in. nie narusza żadnych dóbr osobistych, praw autorskich i innych osób
(podmiotów) trzecich, a także, że korzystanie z nich przez Organizatora nie będzie naruszało
żadnych praw ani dóbr, w tym m.in. nie będzie naruszać żadnych dóbr osobistych, praw
autorskich i innych osób (podmiotów) trzecich, a także, że Uczestnik zwolni Organizatora z
wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, dóbr, przepisów prawa oraz z
odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.
4. Uprawnienia przysługujące Organizatorowi zgodnie z ust. 1-3 niniejszego paragrafu
przysługują również wszystkim osobom i podmiotom, którymi posługuje się Organizator.
Wszelkie korzyści związane z korzystaniem z uprawnień przewidzianych w niniejszym
paragrafie przysługują w całości Organizatorowi.

§7
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane w formie mailowej na adres e-mail:
konkurs@marma.com.pl
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji.
3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej (imię, nazwisko, adres do
korespondencji) oraz opis przedmiotu reklamacji z uzasadnieniem.
4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację w
terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, przy czym
Uczestnik ma prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z
powszechnie obowiązującego prawa.
§8
Postanowienia końcowe
1. Warunkiem wydania danemu Laureatowi Nagrody jest wypełnienie przez niego wszystkich
wymogów określonych w Regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak należytego świadczenia usług dostępu do
Internetu przez operatora, z którego usług korzysta Uczestnik.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Oddziału Organizatora w Rzeszowie (Al. Pod
Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów), na fanpage’u marki Marma Polskie Folie na Facebooku oraz
na stronie dedykowanej https://www.marma.com.pl/konkurs
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać na profilu marki Marma
Polskie Folie na Facebooku. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od
dnia otrzymania przez Organizatora pytania.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego
Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Ewentualne zmiany Regulaminu Organizator będzie ogłaszał na stronie Marma Polskie Folie
na portalu Facebook oraz na stronie dedykowanej https://www.marma.com.pl/konkurs i
wchodzą one w życie z chwilą ich opublikowania przez Organizatora na stronie Marma Polskie
Folie na portalu Facebook oraz ww. stronie dedykowanej. Zmiany Regulaminu będą
następowały z poszanowaniem praw nabytych Uczestników Konkursu.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.

