
REGULAMIN KONKURSU

„HerWorldHerRules”
§ 1

1.  Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autorki najlepszego zdjęcia oznaczonego
#HerWorldHerRules” pokazującego radość z osiągniętego sukcesu ( może być to
wejście na szczyt góry – cokolwiek co kobieta uważa za sukces) 

2. Konkurs ma Charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 8.03.2019 o godzinie
10:00 i trwa do godziny 23:59 tego samego dnia.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu: 9.03.2019 do godziny: 12:00.
4. Konkurs prowadzony będzie na  stronie www.facebook.com, na tablicy organizatora. 
5. Fundatorem nagrody jest firma: PZK kosz.
6. Organizatorem Konkursu (dalej „Organizator”) jest Polski Związek Koszykówki z

siedzibą w Warszawie przy ulicy Erazma Ciołka 12 (01 – 402 Warszawa), wpisany do
rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000033466, Regon: 000866604. 

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu
społecznościowego Facebook, Instagram oraz Twitter.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

9. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak
również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Osoba spełniająca
powyższe warunki zostanie wykluczona przez Organizatora z Konkursu na każdym
etapie jego trwania, również po jego zakończeniu.

10. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada
2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych.

11. Osoba, która przystąpi do udziału w Konkursie jest związana warunkami Regulaminu
i oświadcza, że akceptuje jego warunki w całości.

§ 2
Zasady uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział kobiety , które:
a. są pełnoletnie, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
b. zapoznały się z treścią Regulaminu Konkursu.
c. posiadają konto założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu

Facebook.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez

Organizatora swoich danych osobowych w celu i na zasadach określonych w § 4
Regulaminu.

3. Udział w konkursie polega na zamieszczeniu zdjęcia ukazującego radość z
osiągniętego sukcesu (rozumiane jest przez okazywanie radosnych emocji np. przy
zdaniu egzaminu, wygranej w loterii , dobrego uczynku, i wszystko to co można
nazwać osiągnięciem sukcesu rozpatrywanym subiektywnie) na Fanpage’u z
hasztagiem #HerWorldHerRules. Miejscem zamieszczania zdjęcia będzie
każdorazowo post informujący o konkursie. 

http://m.st
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4. Po zakończeniu Konkursu spośród opublikowanych zdjęć , Komisja Konkursowa
wybierze 3 najciekawsze prace, które nagrodzi.

5. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych
lub naruszających dobra osobiste innych osób.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czynności, które mogłyby doprowadzić
do zniszczenia mienia.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czynności, które wykona uczestnik i
które mogłyby narazić zdrowie lub życie Uczestnika i/lub osób trzecich
uczestniczących w nagraniu.

8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie
będą uwzględniane.

9. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w
Konkursie.

§ 3
Prawa autorskie

1. Zgłaszając udział w Konkursie poprzez publikację zdjęcia, uczestnik potwierdza, że
udostępnione przez niego zdjęcie jest wolne od wad prawnych i nie narusza żadnych
praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr
osobistych osób trzecich, a Uczestnik posiada wszelkie i niczym nieograniczone prawa
autorskie i prawa zależne do zdjęcia. 

2. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
- posiada zgodę osób, których wizerunek (ewentualnie) utrwalono na zdjęciu do
wykorzystywania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego
wizerunku przez Organizatora;
- nieodpłatnie udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie
licencji do korzystania oraz przetwarzania nadesłanych zdjęć  w celu prowadzenia
działań promocyjnych Organizatora, a także wykorzystania w celu publicznej
prezentacji bez ograniczeń czasowych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników Konkursu
praw, w tym praw autorskich, innych osób.

§ 4
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu
jest Organizator tj. Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Erazma Ciołka 12.

2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników, w tym również Laureatów Konkursu
będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celu wyłonienia
Laureatów Konkursu oraz wydania nagród.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa
w Konkursie, wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych podanych w związku z Udziałem w Konkursie. W tym przypadku
Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że: dane zostały upublicznione –
na co Uczestnik wyraził zgodę -  lub sam dokonał ich upublicznienia; istnieją prawnie
uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania; będzie to niezbędne do ewentualnego
ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym interesie Organizatora
(Administratora).

5. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
otrzymywania ich kopii; prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia,
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym



momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed
jej cofnięciem.

6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi (Administratorowi) nie będą podlegały
profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Wszelkie oświadczenia dotyczące ochrony lub przetwarzania danych osobowych, o
których w mowa w niniejszym paragrafie należy złożyć pocztą na adres Organizatora
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: a.dabrowska@pzkosz.pl

§ 5
Nagrody w Konkursie i sposób ich przyznawania

1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
Nagrodą za 3 najlepsze  zdjęcia przesłane przez 3 różne  użytkowniczki  są piłki
firmy Molten( 1 piłka dla jednego laureata)  z limitowanej edycji z widniejącym
na niej logotypem #HerWorldHerRules.

2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi: 450 zł. 
3. Po zakończeniu Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
( zwana dalej „ Komisją”) dokona wyboru 3 zdjęć , 3 różnych Uczestników, w oparciu o
subiektywne kryterium kreatywności (dalej „Laureaci Konkursu”). 
4.  Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów Konkursu, jak również

stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych
niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.

5. W przypadku przesłania dwóch identycznych zdjęć  pierwszeństwo w przyznaniu
Nagrody otrzymuje ten Uczestnik, który nadesłał zdjęcie w terminie wcześniejszym.

§ 6
Ogłoszenie wyników, przekazanie Nagród

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu: 09.03.2019  do godź. : 12:00
poprzez umieszczenie informacji na Fanpage’u Organizatora.
2.    W celu otrzymania Nagrody niezbędne jest skontaktowanie się Laureata
Konkursu z Organizatorem w ciągu 24 godzin od Ogłoszenia wyników, poprzez
prywatną wiadomość wysłaną za pośrednictwem portalu Facebook, zawierającą:

a. zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych
osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie
„HerWordlHerRules” w celu realizacji Konkursu, a także upublicznienie
mojego imienia i nazwiska jako danych  Laureata Konkursu na stronie
internetowej mieszczącej się pod adresem: www.pzkosz.pl oraz na
Fanpage’u”. 
b. imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu.

3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 lub podanie nieprawidłowego
adresu, imienia lub nazwiska, powodującego niemożność doręczenia nagrody,
skutkuje utratą prawa do niej. W takim przypadku, w związku z brakiem możliwości
wysłania i dostarczenia Nagrody, prawo do niej przechodzi na Organizatora.
4. Nagrody zostaną wręczone w sposób ustalony każdorazowo z laureatem. 
5. Organizator na podstawie zgody, o której mowa w § 7 ust. 2 lit. a Regulaminu, ma
prawo upublicznić dane Laureatów  na stronie www.pzkosz.pl oraz na Fanpage’u (w
zakresie imion, nazwisk).
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania
Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności niepodania
danych bądź podania błędnych danych lub opóźnienia w ich podaniu, a także zmiany
danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku prawo do
Nagrody przechodzi na Organizatora.
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8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
Zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających
odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
9. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzców w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.
10. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do
Nagrody na rzecz osób trzecich, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 7
Zastrzeżenia

1. Wszelkie zastrzeżenia w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres
Organizatora z dopiskiem „HerWorldHerRules” - zastrzeżenia” na następujący adres:
Polski Związek Koszykówki, ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa lub w formie
elektronicznej na następujący adres e-mail: a.dabrowska@pzkosz.pl przed upływem
czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu nie później jednak niż w terminie
jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Zastrzeżenia zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą
rozpatrywane.
3. Zastrzeżenia powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika (w
przypadku listowanego zgłoszenia zastrzeżenia), jak również dokładny opis
zastrzeżenia. Zgłoszenie zastrzeżenia rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 5 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga o zastrzeżeniach na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający zastrzeżenie rozstanie powiadomiony o decyzji
Organizatora w sposób tożsamy ze sposobem otrzymania zgłoszenia, w terminie 5 dni
o d daty rozpatrzenia.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując
się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż
w ciągu 5 dni. 

§ 8
Zmiana Regulaminu

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw
Uczestników. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania
na www.pzkosz.pl oraz kontach Organizatora, na portalach społecznościowych, na
których prowadzony jest Konkurs

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.pzkosz.pl, w siedzibie Organizatora
oraz kontach Organizatora, na portalach społecznościowych, na których prowadzony
jest Konkurs przez cały okres jego trwania.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach
promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres
uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie
postanowień niniejszego Regulaminu.
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