Regulamin Konkursu „Przyszłość już dziś”
§1
Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul.
Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy wpłacony
w całości: 7 580 648,00 zł, NIP: 734-00-09-469, zwana dalej „Onet” NIP: 734-00-09-469,
zwana dalej „Onet” , „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.
Fundatorem nagród oraz Partnerem Konkursu jest Visa Europe Management Services
Limited Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą w
Warszawie, o numerze NIP: 107-00-33-502, zwana dalej: „Partnerem”
1.2. Konkurs organizowany jest w dniach: 22 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. i składa się
z dwóch niezależnych części (zwanych dalej: „Częściami”):
a.
Części 1, która trwa od 22 marca 2016 r. (od godz. 13:00) do 29 marca 2016 r. (do
godz. 11.59),
b.
Części 2, która trwa od 29 marca 2016 r. (od godz. 12:01) do 5 kwietnia 2016 r. (do
godz. 23.59).

1.3. Miejscem przeprowadzenia Konkursu jest terytorium Polski.
1.4. Definicje:
Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
- Portal Onet – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci
Internet, będące własnością lub wykorzystywane przez Grupa Onet.pl S.A. dostępne pod
adresem www.onet.pl lub pod innym adresem URL będącym własnością lub
wykorzystywanym przez Grupa Onet.pl S.A.;
- Regulamin – niniejszy regulamin;
- Konkurs – konkurs określony w niniejszym Regulaminie;
- Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;
- Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu Onet, w szczególności związana umową o
świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi regulamin Portalu Onet,
dostępny pod adresem http://ofirmie.onet.pl/regulamin, oraz do której zastosowanie ma
polityka
prywatności
Portalu
Onet,
dostępna
pod
adresem
http://ofirmie.onet.pl/polityka-prywatnosci;
§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletni Użytkownicy Portalu Onet, zamieszkali na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie mogą wziąć także niepełnoletni
Użytkownicy Portalu Onet, którzy ukończyli 16 lat, za zgoda ich opiekunów prawnych.

2.2. W przypadku osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie ( od min. 16 roku życia)
Organizator przed wydaniem nagrody może poprosić o dostarczenie pisemnej zgody ich
opiekunów prawnych/ rodziców, która zostanie dostarczona Organizatorowi najpóźniej w
dniu odbioru nagrody (w dniu wyjazdu).
2.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub
Partnera Konkursu bądź innych podmiotów, biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, oraz członkowie ich rodzin do drugiego
stopnia pokrewieństwa.
2.4. W Konkursie można wziąć udział raz w każdej z Części Konkursu (można przysłać tylko
jedno zgłoszenie w danej Części). W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika więcej niż jednej
Pracy Konkursowej w danej Części Konkursu, pod uwagę będzie brana tylko Praca
Konkursowa zgłoszona jako pierwsza. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z
jednego konta e-mailowego, niezależnie od tego, ile kont poczty elektronicznej posiada,
Zwycięzca pierwszej Części Konkursu nie może jednak otrzymać nagrody w drugiej Części
Konkursu.
2.5. Zgłoszenie do Konkursu mogą wysyłać jedynie Użytkownicy Portalu Onet spełniający
wszystkie wymagania określone powyżej Regulaminem, jednocześnie rejestrując się na
stronie konkursowej pod adresem: www.przyszloscjuzdzis.onet.pl (dalej: „Strona
Konkursowa”) podając swoje dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu,
adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz wykonując zadanie konkursowe określone w
punkcie 2.6.
2.6. Zadanie konkursowe w Części 1 Konkursu polega na przesłaniu Pracy Konkursowej
stanowiącej odpowiedź na następujące pytanie: „Jak będziemy płacić w przyszłości?” Praca
konkursowa może zostać przesłana w jednym z następujących trzech formatów (poprzez
wypełnienie formularza znajdującego się na Stronie Konkursowej:
1. tekst (dalej: „Tekst”),
2. film (dalej: „Film”) - Film można zgłosić poprzez podanie w formularzu adresu URL do
filmu znajdującego się w serwisie YouTube,
3. Zdjęcie (dalej: „Zdjęcie”) albo projekt graficzny w formacie JPEG lub PNG o max. 2
wadze MB (dalej: „Grafika”).
Uczestnik może zgłosić Pracę Konkursową składająca się z co najmniej 1 formatu i
maksymalnie 3 formatów (Zdjęcie i Grafika są traktowane jako jeden format).
Zgłoszenia należy dokonać w trakcie trwania Części 1 Konkursu.
Zadanie konkursowe w Części 2 Konkursu polega na przesłaniu Pracy Konkursowej
stanowiącej odpowiedź na następujące pytanie: „Jak będzie wyglądać motoryzacja w
przyszłości?” Praca konkursowa może zostać przesłana w jednym z następujących trzech
formatów:
1. tekst (dalej: „Tekst”),
2. film (dalej: „Film”) - Film można zgłosić na Konkurs poprzez poprzez podanie w
formularzu adresu URL do filmu znajdującego się w serwisie YouTube,
3. Zdjęcie (dalej: „Zdjęcie”) albo projekt graficzny w formacie JPEG lub PNG o max. 2
wadze MB (dalej: „Grafika”).
Uczestnik może zgłosić Pracę Konkursową składająca się z co najmniej 1 formatu i
maksymalnie 3 formatów (Zdjęcie i Grafika są traktowane jako jeden format).
Zgłoszenia należy dokonać w trakcie trwania Części 2 Konkursu.

2.7. Praca Konkursowa nie może być nigdzie wcześniej opublikowana, z wyłączeniem
wcześniejszej publikacji Filmu wyłącznie na potrzeby dokonania zgłoszenia do Konkursu
poprzez podanie adresu URL do witryny w serwisie YouTube).
2.8. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie
uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących
obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym
w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
2.9. Zgłoszenia do Konkursu zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

§3
Nagrody konkursowe oraz zasady ich przyznawania i realizacji
3.1. Nagrodą w każdej Części Konkursu jest:
Za zajęcie miejsc I-IV: Voucher VISA VIP uprawniający zwycięzcę oraz trzy wybrane przez
niego osoby (od 16 roku życia), zwane dalej także „gośćmi” do weekendowego wyjazdu do
Berlina na wyścigi e-formuły - FIA Formuła E Berlin ePrix 2016 w terminie od: 20.05 do
22.05.2016 r., wraz zapewnieniem biletów na przejazd lub przelot z wybranego miejsca w
Polsce do Berlina.
W ramach nagrody Laureat wraz z trzema gości ma zagwarantowane dla siebie i każdego z
gości po dwa bilety lotnicze klasy ekonomicznej lub kolejowe do przejazdu z dowolnego
miejsca w Polsce pociągiem (dojazd do Berlina i powrót) - łącznie bilety na 8
przejazdów/przelotów w terminach ustalonych z Partnerem wraz z Pakietem VIP Visa
obejmującym 4 bilety na FIA Formel E Berlin ePrix 2016 w dniu: 21.05.2016 o godz. 15.00
oraz Voucher na zakwaterowanie i posiłki w postaci śniadania w hotelu o standardzie nie
niższym niż 3 gwiazdkowy w Berlinie wskazanym w Voucherze w terminie od 20 do
22.05.2016 roku oraz) oraz dwie karty przedpłacone VISA o wartości łącznej 400 euro.
Nagroda nie obejmuje ubezpieczenia turystycznego. Wartość nagrody wynosi 33 750 zł.
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11,11% wartości każdej nagrody, która nie
będzie wydawana zwycięzcom i zostanie przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku
od nagród.
(Opis szczegółowy nagrody głównej: cztery bilety lotnicze, lub kolejowe na dojazd i
powrót z dowolnej miejscowości w Polsce do Berlina w dniu: 20 maja, powrót: 22 maja
szczegółowe terminy zostaną ustalone między Partnerem a Zwycięzcą. Voucher na
zakwaterowanie w hotelu o standardzie nie mniejszym niż 3 gwiazdkowym w Berlinie w
pokoju dwuosobowym lub czteroosobowym oraz wyżywienie w postaci śniadania w
hotelu.
W całym Konkursie przewidziano łącznie 8 nagród.
W całym Konkursie Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

3.2. Kryterium wyłonienia Zwycięzców (wyboru czterech najlepszych Prac Konkursowych)
jest nadesłanie najciekawszej, zdaniem Komisji Konkursowej Pracy Konkursowej. Oceny Prac
Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z
Przedstawicieli Organizatora oraz Partnera.
3.3. Nad prawidłowością przebiegu całego Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa
złożona z przedstawicieli Organizatora oraz Partnera. Z czynności Komisji zostanie
sporządzony protokół, z wyszczególnieniem zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im
nagród.
3.4. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych,
odbędzie się: w przypadku Części 1 Konkursu: 31 marca 2016 r., a w przypadku Części 2
Konkursu: 7 kwietnia 2016 r. W Konkursie nagrodzonych zostanie 4 Uczestników w każdej z
dwóch Części. Poza listą zwycięzców, Komisja konkursowa przygotuje też listę rezerwową
składająca się z sześciu Uczestników (na wypadek, gdyby któryś ze Zwycięzców nie odebrał
nagrody). Każdy z Uczestników może wygrać jedną Nagrodę konkursową.
3.5. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 3.1. nie podlega wymianie na jej równowartość
pieniężną, ani na nagrody innego rodzaju na żądanie zwycięzcy.
3.6. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
3.7. Ogranizator zastrzega, iż uczestnictwo Zwycięzcy i jego gości w imprezie FIA Formel E
Berlin ePrix 2016 będzie związane z obowiązkiem przestrzegania zasad zawartych w
regulaminie imprezy FIA Formel E Berlin ePrix 2016 zapewnianym przez jej organizatora. Nie
jest też dopuszczalna odsprzedaż biletów stanowiących element nagrody w Konkursie
osobom trzecim.
3.8. Organizator nie pokrywa poniesionych przez Zwycięzcę i jego gości w samolocie, lub
pociągu, na torze lub w hotelu kosztów posiłków (z wyjątkiem śniadań w hotelu), napojów,
zakupów. Organizator i Partner informują, iż nagroda nie obejmuje dojazdu do lotniska lub
dworca PKP na trenie Polski.
3.9. Szczegóły podróży i zakwaterowania zostaną ustalone ze Zwycięzcą nie później niż 20 dni
robocze przed planowanym wyjazdem za pośrednictwem wiadomości e-mail.
§4
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie konkursowej w
serwisie www.przyszloscjuzdzis.onet.pl najpóźniej po upływie 10 dni roboczych od
odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt. 3.4. niniejszego Regulaminu.
4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody
poprzez wiadomość e-mail. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, Zwycięzca powinien, w terminie 48 godzin przesłać za pomocą zwrotnej
wiadomości e-mail swoje dane adresowe, oraz skan lub zdjęcie ważnego dowodu osobistego
lub paszportu, a także dane 3 (trzech) Gości, którzy w dniu wyjazdu będą mieli ukończone

szesnaście lat i z nim pojadą do Berlina. Niepełnoletni goście Zwycięzcy powinni posiadać
zgodę swoich prawnych opiekunów.
4.3. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w p. 4.2. powyżej, nagroda
pozostaje w dyspozycji Organizatora, który przyzna ją autorowi najlepszej Pracy Konkursowej
spośród osób ujętych na liście rezerwowej.
4.4. Organizator przekaże Gościom Zwycięzcy następujące informacje o: adresie i siedzibie
Organizatora, celu i zakresie zbierania od nich danych, a także że Gość ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zwycięzca powinien przekazać swojemu Gościowi
informacje dotyczące szczegółów realizacji Nagrody. W celu wydania składników Nagrody w
postaci Biletu na przejazd lub przelot i Vouchera na Hotel (określonych w Regulaminie)
konieczne jest podanie Organizatorowi i Partnerowi danych osobowych Zwycięzcy i jego
Gościa niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji dot. przejazdu/przelotu oraz hotelu (m.in.
numeru paszportu lub dowodu osobistego).
4.5. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie wszystkich wymagań określonych
niniejszym Regulaminem.
4.6. 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, –
informacja o zwycięstwie zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w postaci
zanonimizowanej tj. poprzez opublikowanie imienia oraz miejscowości, które zwycięzca
przesłał w wiadomości e-mail zgodnie z punktem 4.2.
§5
Prawo autorskie
5.1. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie
uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących
obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym
w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
5.2. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy
Konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie dowolną techniką, wprowadzanie do
pamięci komputera, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej w tym
techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami Pracy Konkursowej - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony pod lit. b/
powyżej - publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie oraz reemitowanie
i nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach radiowych i
telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci
Internet, wykorzystywania w formie usług telekomunikacyjnych (lub innych przekazów
dźwiękowych oraz wizualnych), a także inne publiczne udostępnianie zdjęć, w szczególności
w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym;

d) wykorzystanie do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora, Partnera lub ich
partnerów biznesowych;
5.3. Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej
zgody, opracowań Pracy Konkursowej oraz na korzystanie przez Organizatora i Partnera z
tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych w postanowieniach powyższych
dotyczących licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej;
b) zezwala Organizatorowi i Partnerowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym
w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Pracy Konkursowej oraz
rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanymi powyżej;
c) przenosi na Organizatora i Partnera (każdego z osobna) prawo do zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy Konkursowej.;
d) oświadcza, że nie będzie wykonywał wobec Organizatora, Partnera przysługujących mu
autorskich praw osobistych do utworów i praw wykonawczych do artystycznych wykonań
stworzonych lub wykonanych w ramach Konkursu, w sposób uniemożliwiający korzystanie z tych
utworów lub artystycznych wykonań przez Organizatora, Partnera lub inne podmioty upoważnione
przez Organizatora, Partnera oraz upoważnia Organizatora, Partnera do wykonywania w jego imieniu
osobistych przysługujących mu praw autorskich i wykonawczych do utworów lub artystycznych
wykonań będących przedmiotem Pracy Konkursowej, a w szczególności do podejmowania decyzji o:
 sposobie oznaczenia utworów i artystycznych wykonań nazwiskiem i ewentualnie
pseudonimem Uczestnika lub o pominięciu takiego oznaczenia,
 nienaruszalności utworu lub artystycznego wykonania,
 respektowaniu zasady dochowania dobrego imienia Uczestnika w sytuacji, gdy istnieje
potrzeba wprowadzenia zmian utworów i artystycznych wykonań,
 pierwszym udostępnieniu utworów i artystycznych wykonań publiczności,
 nadzorze nad sposobem korzystania z utworu lub artystycznego wykonania.

Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie w pkt 5.2. i 5.3. obejmują prawo dla
Organizatora do udzielenia sublicencji w pełnym zakresie zdefiniowanym w pkt 5.2. i 5.3.
5.4. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione w
Pracy Konkursowej, a także ewentualni współtwórcy:
a) nie będą dochodzić od Organizatora ani Partnera wynagrodzenia za korzystanie z Pracy
Konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za
prezentowanie Filmu/Pracy w sieci internetowej aż inne rodzaje publicznego udostępniania
Pracy Konkursowej,
b) nie będą wykonywać autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych
artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagać się wskazywania i sposobu
wskazywania ich jako wykonawcy.
5.5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora lub Partnera przez osoby trzecie z
roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich
związanych z korzystaniem z Pracy Konkursowej, Uczestnik pokryje wszelkie szkody i koszty z
tym związane (w tym koszty sądowe i zastępstwa procesowego) oraz zapłaci odszkodowania
związane z roszczeniami takich osób.

5.6. Licencje i zezwolenia udzielone Organizatorowi opisane w niniejszym Regulaminu są
nieograniczone terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji w pełnym zakresie
uzyskanej licencji, zaś obowiązują w okresie trwania Konkursu oraz w okresie 5 lat po jego
zakończeniu.
5.7. Jeżeli na Zdjęciu lub Filmie został utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik udziela
Organizatorowi i Partnerowi (każdemu z osobna) nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie
swojego wizerunku utrwalonego na Zdjęciu lub Filmie w zakresie określonym w p. 5.2 – 5.6
powyżej. Jeżeli na Zdjęciu lub Filmie został utrwalony wizerunek innych osób, taki Film lub
Zdjęcie może być zgłoszone na Konkurs tylko jeżeli osoba, której wizerunek został utrwalony
udzieliła Uczestnikowi zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku w zakresie
określonym w p. 5.2.-5.6 powyżej z prawem do udzielenia Organizatorowi i Partnerowi
(każdemu z osobna) dalszej zgody. W takiej sytuacji, na zasadzie dalszej zgody, Uczestnik
udziela Organizatorowi i Partnerowi (każdemu z osobna) zezwolenia na wykorzystanie
wizerunku takich osób utrwalonego na Zdjęciu lub Filmie, w zakresie określonym w p. 5.2.5.6.
5.8. Uczestnik zobowiązuje się do nie wycofania oraz nie odwoływania zezwolenia na
rozpowszechnianie swojego wizerunku.
5.9 Zobowiązania Uczestnika zawarte w postanowieniach pkt. 5.3.d), 5.8 obowiązują w
okresie trwania Konkursu, oraz w okresie 5 lat po jego zakończeniu. Po upływie tego czasu
ulega ono przedłużeniu na czas nieokreślony
§6
Postępowanie reklamacyjne
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą
składać drogą elektroniczną lub na piśmie.
6.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać
na adres: konkursy@onet.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja „Konkurs: Przyszłość już dziś”.
Pisemna reklamacja powinna być składana na adres: Grupa Onet.pl, ul. Pilotów 10, 31-462
Kraków; z dopiskiem: „Konkurs: Przyszłość już dziś”.
6.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.
6.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
6.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w
reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację
złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez
Użytkownika w reklamacji.

6.6. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa dochodzenia przez
Uczestnika roszczeń przed sądem. Prawo to przysługuje Uczestnikowi także w przypadku
nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.
§7
Przetwarzanie danych osobowych
7.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych.
7.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
7.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane
osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, o którym
mowa w § 2 Regulaminu (pkt 2.5. Regulaminu), zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr
101 poz. 926, ze zm.).
7.4. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane
osobowe Uczestnika, któremu będzie przysługiwało prawo do nagrody w Konkursie, podane
przez niego w wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 4.2. Regulaminu, zgodnie z
art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
7.5. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane
osobowe Gości Uczestnika, któremu będzie przysługiwało prawo do nagrody w Konkursie
podane Organizatorowi w zakresie o którym mowa w mowa w pkt 4.4. Regulaminu, zgodnie
z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

7.6. W celu technicznej realizacji nagród, dane zwycięzców Konkursu zostaną przekazane
Partnerowi, celem realizacji nagrody, dane o których mowa powyżej, zostają niezwłocznie
usunięte przez Partnera po wydaniu nagrody.
7.7. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych Uczestnik ma prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych
osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
§7
Postanowienia końcowe
8.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu: www.przyszloscjuzdzis.onet.pl
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.

