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Regulamin Konkursu: Reportaż #bardziej  
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1.1. Organizatorem konkursu jest  Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(02 – 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.  Warszawy Wydział XIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem 
zakładowym w kwocie 106.000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5272677009, REGON: 146127300 
(dalej: „Organizator”) 
Partnerem  konkursu jest: Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Postępu 14,  zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, Wydział  XIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 128080 NIP 526-10-44-039 , zwany dalej: „Partnerem”  
 
1.2. Konkurs organizowany jest w dniach od: 06.08.2018 r. do: 19.08.2018 r. do godz. 23.59. 
 
1.3. Miejscem przeprowadzenia Konkursu jest terytorium Polski. Powyższe nie wpływa na 
miejsce realizacji nagród w Konkursie. 
 
1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na 
przesłaniu przez Uczestnika Konkursu zgłoszenia za pomocą formularza konkursowego 
zamieszczonego w serwisie  https://technologie.onet.pl/ zawierającego treść wskazaną w § 
3.1 niniejszego Regulaminu.  
 
1.5. Definicje:  
Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 
Portal Onet – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci 
Internet, udostępniane przez Organizatora i dostępne pod adresem www.onet.pl lub pod 
innym adresem wykorzystywanym przez Organizatora: 
Regulamin – niniejszy regulamin; 
Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie; 
Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;  
Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu Onet; 
Video   – materiał audiowizualny stworzony przez Zwycięzcę  za pomocą telefonu Samsung S9 
(nagroda ufundowana przez Partnera) podczas stanowiącego nagrodę w Konkursie wyjazdu i 
pobytu zrealizowanego według zamysłu/scenariusza  opisanego w pracy konkursowej;  
Materiał wideo  – materiał audiowizualny stworzony przez Organizatora konkursu podczas  
wyjazdu Zwycięzcy w celu realizacji Video, dokumentujący ten wyjazd. 
 

§ 2 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

http://www.onet.pl/
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2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni użytkownicy Portalu Onet, którzy 
w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i 
Partnera oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i 
przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego 
stopnia pokrewieństwa.  
 
2.3. Użytkownicy Portalu Onet spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w 
Konkursie, rejestrując się na stronie konkursowej pod adresem: 
http://bardziej.technologie.onet.pl/konkurs podając swoje dane osobowe w postaci: imienia, 
nazwiska, numeru telefonu,  oraz adresu e-mail.  
 
2.4. W Konkursie można wziąć udział trzy razy, przy czym każde zgłoszenie dotyczyć musi innej 
kategorii, o której mowa w pkt. 3.1 (Świat, Europa, Polska). Dana osoba może wziąć udział w 
Konkursie tylko z jednego konta internetowego, niezależnie od tego, ile kont e-mailowych 
posiada. W przypadku dokonania przez jedną osobę kilku zgłoszeń, w Konkursie będzie brane 
pod uwagę jedynie jej pierwsze zgłoszenie w danej kategorii (Świat, Europa, Polska). 
 
2.5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też 
zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.  
 
2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w 
niniejszym Regulaminie.  
 
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie 
dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek 
awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.  
 
2.8. Podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych skutkować może 
wykluczeniem z Konkursu lub odebraniem prawa do nagrody. 
 
2.9. Nagrodą w Konkursie jest dla Zwycięzcy:  
 
Za zajęcie miejsca 1: . 

a) Voucher, przekazany i ufundowany przez Organizatora, o wartości do 8 tys. zł brutto 
do wykorzystania w celu pokrycia kosztów wyjazdu w dowolne miejsce w celu 
realizacji scenariusza opisanego przez Uczestnika w Odpowiedzi konkursowej, oraz 

b) Telefon Samsung S9+ oraz Samsung Smartwatch Gear S3, przekazany i ufundowany 
przez Partnera,  o wartości: 3 073 zł brutto, oraz 

c) Nagroda pieniężna o wartości równej 11,11% sumy nagród rzeczowych, o których 
mowa w lit. a) i b) powyżej. Nagroda pieniężna przeznaczona jest na pokrycie podatku 
od nagrody w Konkursie. 

 
Za zajęcie miejsca 2:  
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a) Voucher, przekazany i ufundowany przez Organizatora, o wartości do 4 tys. zł brutto 
do wykorzystania w celu pokrycia kosztów wyjazdu na terenie Europy w celu realizacji 
scenariusza opisanego przez Uczestnika w Odpowiedzi konkursowej, oraz 

b) Telefon Samsung S9+ oraz Samsung Smartwatch Gear S3, przekazany i ufundowany 
przez Partnera, o wartości: 3 073 zł  brutto, oraz  

c) Nagroda pieniężna o wartości równej 11,11% sumy nagród rzeczowych, o których 
mowa w lit. a) i b) powyżej. Nagroda pieniężna przeznaczona jest na pokrycie podatku 
od nagrody w Konkursie. 

 

Za zajęcie miejsca 3:  

a) Voucher, przekazany i ufundowany przez Organizatora, o wartości do 2 tys. zł brutto 
do wykorzystania w celu pokrycia kosztów wyjazdu na terenie Polski w celu realizacji 
scenariusza opisanego przez Uczestnika w Odpowiedzi konkursowej, oraz 

b) Telefon Samsung S9+ oraz Samsung Smartwatch Gear S3, przekazany i ufundowany 
przez Partnera, o wartości: 3073 zł brutto, oraz 

c) Nagroda pieniężna o wartości równej 11,11% sumy nagród rzeczowych, o których 
mowa w lit. a) i b) powyżej. Nagroda pieniężna przeznaczona jest na pokrycie podatku 
od nagrody w Konkursie. 

Nagrody pieniężne, za zajęcie miejsc 1-3, zostaną sfinansowana w dwóch częściach tj. przez 
Organizatora oraz Partnera, adekwatnie do wysokości odpowiadającej 11,11% wartości 
przekazanych przez nich nagród. Nagroda pieniężna zostanie zatrzymana przez Organizatora i 
Partnera na pokrycie podatku dochodowego od nagrody w Konkursie.  

2.10. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji nagrody w Konkursie. 
 
2.10.1. Zdobywca nagrody w konkursie zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w 
wyjeździe w celu realizacji Video według scenariusza opisanego w Odpowiedzi konkursowej. 
2.10.2. Czas wyjazdu wynosić będzie co najmniej 3 dni i nie więcej niż 9 dni. Wyjazd przypadać 
będzie w okresie między 24 sierpnia a 7 października 2018 r. r. Szczegółowy termin zostanie 
uzgodniony indywidualnie ze Zwycięzcą konkursu w oparciu o jego deklaracje zawarte w 
Odpowiedzi lub uzyskane w toku konsultacji, o których mowa w pkt. 3.6. 
2.10.3. Organizator zapewni podczas wyjazdu opiekę ekipy składającej się z przedstawicieli 
Organizatora celem realizacji materiału audiowizualnego opisanego w scenariuszu zawartym 
w Odpowiedzi konkursowej oraz realizacji dodatkowego materiału dokumentującego sam 
wyjazd (Materiał video). 
2.10.4. W przypadku gdy wartość Vouchera nie wystarczy na pokrycie kosztów wyjazdu 
Zwycięzca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy. Organizator nie pokrywa jakichkolwiek 
kosztów wyjazdu Zwycięzcy konkursu ponad kwotę wskazaną w voucherze. 
2.10.5. W przypadku wyjazdu do Państw, które wymagają wizy, warunkiem wykorzystania 
nagrody której mowa powyżej jest posiadanie ważnej wizy turystycznej uprawniającej do 
wjazdu na teren danego kraju.  Uzyskanie wizy leży we własnym zakresie zdobywcy nagrody. 
2.10.6. Szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną indywidualnie ustalone ze Zwycięzcami 
konkursu. 
2.10.7 W przypadku niemożności zrealizowania wyjazdu z przyczyn leżących po stronie 
Zwycięzcy konkursu (np. nie uzyskania wizy, odmowa pokrycia różnicy, o której mowa w pkt. 
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2.10.4. powyżej) lub naruszenia przez Zwycięzcę konkursu zasad opisanych w Regulaminie 
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania lub żądania zwrotu nagrody. W 
przypadku gdy Zwycięzca konkursu nie będzie w stanie pokryć różnicy, o której mowa w pkt. 
2.10.4. powyżej Organizator uprawniony będzie także – bez utraty prawna opisanego w 
zdaniu poprzednim - do zaproponowania temu Zwycięzcy alternatywnej wersji wyjazdu. 
2.10.8. Przebieg wyjazdu i realizacji Video przez Zwycięzcę konkursu rejestrowany będzie 
przez ekipę Organizatora. 

 

 
§ 3 

Zasady przyznawania nagród Konkursowych 
 

3.1. Zadanie Uczestnika Konkursu polega na przesłaniu:  
Tematu reportażu audiowizualnego, który Uczestnik Konkursu chciałby nakręcić za pomocą 
telefonu Samsung S9+ wraz z uzasadnieniem i pomysłem gdzie materiał miałby zostać 
nakręcony oraz scenariuszem co zostanie zawarte w tym materiale  (dalej: Praca Konkursowa)  
Pracę konkursową należy przesłać w formacie tekstu max 2000 znaków ze spacjami (dalej: 
Praca) i opcjonalnie można zamieścić  materiał audiowizualny (dalej: Film) lub zdjęcie w 
formacie: jpg, png, waga do 2 mb. (Film należy  dodać poprzez:  przesłanie adresu URL do 
witryny internetowej YouTube lub Vimeo)   (dalej łącznie: Odpowiedź lub Odpowiedź 
konkursowa)  
Jeden Uczestnik może zgłosić 3 (trzy) Odpowiedzi konkursowe po jeden w każdej kategorii: 
Świat, Europa, Polska. 
Odpowiedź należy przesłać w trakcie trwania konkursu za pomocą formularza konkursowego.  
 
3.2.  Każda Praca/Film/Zdjęcie  zgłaszany do Konkursu powinien zostać wykonany 
samodzielnie przez Uczestnika Konkursu. Film/Praca/Zdjęcie nie może powstać z naruszeniem 
jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, z naruszeniem 
osobistych lub majątkowych praw autorskich, wszelkich dóbr osobistych, praw zależnych, 
praw do artystycznych wykonań oraz wszelkich innych praw, w tym wynikających nie tylko z 
bezwzględnie obowiązujących źródeł prawa lecz również ze stosunków obligacyjnych. 
 
3.3. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem Odpowiedzi do Konkursu oświadcza, że posiada 
prawa autorskie do przesłanej Odpowiedzi oraz wyraża nieodpłatnie zgodę na 
rozpowszechnianie/wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku przedstawionego 
w Odpowiedzi w zakresie i na polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie. 
Uczestnik Konkursu oświadcza że osoby, których dane i wizerunek zostały wykorzystane w 
Odpowiedzi wyraziły nieodpłatnie zgodę na ich wykorzystanie/rozpowszechnianie przez 
Organizatora Konkursu w zakresie i  na polach eksploatacji określonych w niniejszym 
Regulaminie. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż ma poświadczoną ww. zgodę innych osób na 
piśmie. 
 
3.4. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację treści tej Odpowiedzi 
w szczególności na stronach Portalu Onet, w tym na stronach serwisu: 
https://technologie.onet.pl/; http://bardziej.technologie.onet.pl/konkurs  z zachowaniem 

https://technologie.onet.pl/
http://bardziej.technologie.onet.pl/konkurs
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postanowień punktu 4.4. oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej 
licencji na korzystanie z Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:  
a) prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz 

nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i  czasie przez siebie wybranym, niezależnie od 
rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym się w tym celu posługuje; 

b) prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową; 
c) prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych; 
d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on-

line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych 
użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku 
audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym 
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji na potrzeby własne Organizatora;  
f) prawo dostosowania do wymagań technicznych  Organizatora; 
g) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy; 
h) prawo do wyświetlania i wystawiania;  
i) prawo wykorzystania w celu rozpowszechniania utworów zależnych stworzonych z 

wykorzystaniem w zakresie publikacji i rozpowszechniania poprzez wielokrotne 
publiczne odtwarzanie na monitorach wieloekranowych typu LED (Infoscreenach) oraz 
utrwalania w celu przechowywania do publicznego odtwarzania określonego niniejszym;  

j) prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym 
techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 

k) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez 
naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, 
wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia 
internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia fonogramowego, telewizji, w 
tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego;  

l) prawo do wykorzystywania  w  różnych  formatach, w tym w postaci drukowanej w 
całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania (lub ich fragmentów) do innych 
utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);  

m) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń 
mobilnych; 

n) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego, w tym przekazywania, także 
odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;   

o) prawo do prezentowania, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego 
kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za 
pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms); 

p) prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub 
technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację 
naziemną; 

q) nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 
pośrednictwem satelity; 

r) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m. in. za pośrednictwem 
platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii); 

s) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie. 
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Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji 
wskazanym powyżej. 
 
3.5. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie najciekawszej Odpowiedzi zdaniem  
Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa wybierze najciekawsza odpowiedź Odpowiedzi 
Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 
Przedstawicieli Organizatora.  
 
3.6. Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem konkursu (drogą telefoniczną) 
celem zadania dodatkowych pytań dotyczących sposobu wykorzystania nagrody w Konkursie 
w przypadku jej uzyskania. Deklaracje Uczestnika konkursu w powyższym zakresie są dla niego 
wiążące. 
 
3.7. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona  
z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z 
wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.  
 
3.8. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród odbędzie się w terminie: 
od 13.08.2018 – 16.08.2018 r.  Komisja narodzi 3 (troje) Uczestników. Komisja zastrzega sobie 
prawo do nie wydania nagród o czym poinformuje na stronie konkursowej, wraz z podaniem 
przyczyny.  
 
3.9. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej 
równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.  
 
3.10. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.  
 

§ 4 
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie 

 
4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie konkursowej najpóźniej 
po upływie 8 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt. 3.8 
niniejszego Regulaminu.  
 
4.2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody za 
wiadomości e-mail. Zwycięzca otrzyma informacje o wygranej w wiadomości e-mail i aby 
otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać Organizatorowi za pomocą zwrotnej 
wiadomości e-mail dane  w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym 
oraz numer telefonu, nie później niż w ciągu 48 godzin od daty otrzymania informacji o 
wygranej. 
 
4.3. Zwycięzca Konkursu może wyrazić odrębną dobrowolną, wyraźną zgodę na publikację 
jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie Konkursu – zgodę taką 
Zwycięzca wyraża poprzez e-mail. Jeśli Zwycięzca nie wyrazi przedmiotowej zgody – 
informacje o zwycięstwie zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w postaci 
zanonimizowanej, tj. poprzez opublikowanie pierwszej litery imienia oraz miejscowości, które 
zwycięzca przesłał w wiadomości e-mail zgodnie z punktem 4.2. (np. A. z Warszawy).  



7 

 

 
4.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą z przyczyn niezależnych 
od Organizatora lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4.2. powyżej procedura 
wyboru zwycięzcy powtórzy się zgodnie z postanowieniami punktów 3.5. i 3.7. Regulaminu.  
 
4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu 
zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w 
przypadku wygranej.  
 
4.6. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W 
przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) Od 
przekazanych nagród zarówno Organizator jak i Partner, pełniący role  płatników przekażą 
zryczałtowany podatek dochodowy na rachunek właściwego dla nich urzędu skarbowego.  
 
4.7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu 
opisane w Regulaminie.  
 
4.8. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez 
Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają 
przepadkowi.  
 

§ 5 
Realizacja Video i Materiału video 

 
5.1.  Zwycięzcy którzy zajęli miejsca 1-3 zobowiązują się do realizacji Video według 
scenariusza, uzgodnień, o których mowa w pkt. 3.6 i pozostałych uzgodnień z Organizatorem 
oraz wzięcia udziału w nagraniu Materiału video podczas wyjazdu w ramach którego 
realizowana będzie nagroda w Konkursie. 
 
5.2 Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora i 
Partnera ich wizerunku utrwalonego podczas realizacji Video i Materiału video. Zwycięzcy 
konkursu udzielają Organizatorowi licencji na korzystanie z Video oraz – w zakresie, w jakim 
Zwycięzcom przysługiwać będą jakiekolwiek prawa do Materiału video – z Materiału video na 
polach eksploatacji wskazanych w pkt. 3.4 Regulaminu. 
 
5.3. Zgody, o których mowa w ust. 5.2 obejmują pola eksploatacji określone w ust. 3.4. z 
zastrzeżeniem zapisu § 4.4 Regulaminu, dotyczącym  danych osobowych w postaci imienia i 
nazwiska.  
 
5.4. Każdy ze Zwycięzców gwarantuje, że zrealizowane przez niego Video spełniać będzie 
wymagania określone w pkt. 3.2 i 3.3 Regulaminu. 
 
5.5 Zwycięzcy zobowiązują się złożyć Organizatorowi potwierdzenie ww. zgód, o których 
mowa w ust 5.1 powyżej w formie pisemnej i podpiszą w tym celu stosowne oświadczenie 
przedstawione przez Organizatora Konkursu.  Na żądanie Organizatora konkursu Zwycięzcy 
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zawrą z Organizatorem odrębną, pisemną umowę potwierdzającą zapisy niniejszego 
Regulaminu oraz obowiązki i zobowiązania dotyczące Zwycięzców w nim zawarte. 
 
 
 

§ 6 
Przetwarzanie danych osobowych 

 

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych. 

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych w formularzu konkursowym przez 
Uczestników Konkursu jest Organizator. 

6.3. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Konkursu, przetwarza dane osobowe 
Uczestnika Konkursu podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § 2 
Regulaminu (pkt 2.3. Regulaminu), zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

6.4. W celu technicznej realizacji wysyłki nagród, dane Zwycięzców Konkursu zostaną 
przekazane firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.  

6.5. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do 
danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia 

danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu 
nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w 
celu realizacji konkursu (Regulamin) – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. 
Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności. W celu realizacji praw – napisz do 
BOK konkursy@onet.pl 

 

 
 

§ 7 
Postanowienia Końcowe 

 
8.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu 
http://bardziej.technologie.onet.pl/konkurs  pod adresem: 
http://bardziej.technologie.onet.pl/konkurs/regulamin   
8.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie 
materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 
8.3.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów. 
 

http://bardziej.technologie.onet.pl/konkurs
http://bardziej.technologie.onet.pl/konkurs/regulamin

