REGULAMIN KONKURSU "JESTEM PIĘKNA I NIEZALEŻNA, BO…"
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest
konkurs „Jestem piękna i niezależna, bo…” (zwany w niniejszym Regulaminie „Konkursem”).

2.

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogaa elektronicznaa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
3.

Organizatorem Konkursu jest spółka pod firma 4fun Media S.A. z siedziba w Warszawie, adres:
ul. Bobrowiecka 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla miasta
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługujaca się nadanym numerem
NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości
(zwana w niniejszym Regulaminie „Organizatorem Konkursu”).

4.

Usługodawca, świadczacym usługi droga elektroniczna w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogaa elektronicznaa , jest Organizator Konkursu.
5.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępujac do Konkursu
akceptuje tym samym jego warunki.

6.

Kontakt z Organizatorem może być prowadzony droga elektroniczna na adres email Organizatora
Konkursu: konkurs@4fun.tv.

7.

Akceptujac Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiazuje się do przestrzegania określonych w
nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniaja go do udziału
w Konkursie.

8.

Fundatorem nagród jest spółka pod firma Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedziba w
Warszawie przy ul. Słowiczej 32, 02-170 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS:
0000028712, o kapitale zakładowym w wysokości 53.155 800,00 złotych (dalej zwana
„Fundatorem”).

9.

Organizator Konkursu jest przyrzekajacym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121) (zwanej w
niniejszym Regulaminie „Kodeksem Cywilnym”).

10. Konkurs nie jest gra losowa, loteria fantowa, zakładem wzajemnym ani loteria promocyjna,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 ze zm.).
11. W Konkursie nie moga brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz
Fundatora, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów bioracych bezpośredni udział
w jego przygotowaniu i prowadzeniu na zlecenie Organizatora Konkursu, osoby współpracujace
z w/w podmiotami na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie Komisji Konkursowej oraz
członkowie najbliższej rodziny osób należacych do wszystkich w/w kategorii. Przez „członków
najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby
pozostajace w stosunku przysposobienia.
12. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:
a.) aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony
komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i
funkcjonujacej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług droga elektroniczna dla
użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”) lub
b.) strony internetowej dostępnej pod adresem: http://4fun.tv/jestempieknainiezalezna.html
(dalej zwanej „Stroną Konkursową”).
13. Konkurs trwa od dnia 10 lutego 2017 roku od godziny 00:00 do dnia 21 marca 2017 roku (dalej
„Czas Trwania Konkursu”).
14. Czas dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 10 lutego 2017 roku od godziny 00:00 do
dnia 10 marca 2017 roku do godziny 23:59 (dalej „Czas zgłoszeń do Konkursu”).
§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie
1.

Warunkiem technicznym koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu
jest:
a.) dostęp do urzadzenia pozwalajacego na dostęp do sieci Internet, włacznie z programem
służacym do przegladania jej zasobów, akceptujacym pliki typu cookies oraz adresu email,
lub
b.) pobranie Aplikacji ze sklepu internetowego „Apple Store” oraz „Google Play” na telefon
komórkowy lub tablet, w przypadku zamiaru uczestnictwa w Konkursie za pośrednictwem
Aplikacji.

2.

Dla poprawnego funkcjonowania Strony Konkursowej wymagana jest jedna z przegladarek:
Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze od
aktualnych wersji wersje przegladarek, moga nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w
pełni.

3.

W przypadku korzystania przez Uczestnika Konkursu z nietypowych lub nie stosowanych
powszechnie rozwiazań technicznych lub informatycznych Strona Konkursowa może nie być
dostępna.

4.

Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług
wymaganych do uzyskania dostępu do Aplikacji lub Strony Konkursowej oraz za uiszczanie opłat
zwiazanych z powyższym.

5.

Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniajacego przetwarzanie i przechowywanie, a
także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo do konserwacji łacza i innych prac konserwacyjnych
zwiazanych z serwerm, skutkujacym unieruchomieniem łacza przez okres nie dłuższy niż 4
godziny (w godzinach 1:00 – 6:00).

7.

Filmy będa odbierane przez automatyczny system odbioru treści (zwanym w niniejszym
Regulaminie „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu.
Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści sa rozstrzygajace dla ustalenia
kolejności zgłoszenia do Konkursu.
§ 3. Komisja Konkursowa

1.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych
(dalej zwanych „Laureatami Konkursu”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursowa
(dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejda 2 (dwie) osoby
delegowane przez Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa według własnego uznania
przyzna Laureatom Konkursu Nagrody.

2.

Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kieruja się kryterium subiektywnie
postrzeganej jakości artystycznej wykonanego Filmu.
§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.

W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadajaca pełna zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będaca konsumentem w
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (zwana w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem
Konkursu”).

2.

Osoby małoletnie, pod warunkiem, że ukończyły 16 lat, moga brać udział w Konkursie za zgoda
rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych osób małoletnich
uczestniczacych w Konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych
osobowych osoby małoletniej ma oraz zgodę na udzielenie licencji niewyłacznej przesłanych
Filmów. Osoby małoletnie, o których mowa w niniejszym ustępie, powinny przesłać na adres
konkurs@4fun.tv zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Udzielenie takiej zgody i przesłanie
kopii oświadczenia o jej udzieleniu Organizatorowi Konkursu stanowi warunek udziału w
Konkursie przez osoby, o których mowa w niniejszym ustępie. Filmy nadesłane przez takie osoby
bez wymaganej zgody rodzica lub opiekuna prawnego nie sa brane pod uwagę przez Komisję
Konkursowa. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zażadania oryginału oświadczenia
o udzieleniu zgody przed wydaniem Nagrody Uczestnikowi Konkursu oraz odmowy wydania
Nagrody i wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu, który nie dostarczy zażadanego przez
Organizatora Konkursu oryginału oświadczenia o udzieleniu zgody.

3.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiazków z nim zwiazanych, w tym także prawa do
żadania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

4.

Aby wziać udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do
Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
a.)

uzyskać status „konsultanta AVON” i otrzymać indywidulany numer identyfikacyjny
nadany przez Fundatora, oraz

b.)

wykonać krótkie wideo (od 10 do 20 sekund), nawiazujace do zadania konkursowego
„Dokończ zdanie „Jestem piękna i niezależna, bo…” (zwane w niniejszym Regulaminie
„Filmem”), oraz

c.)

wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Konkursowej lub w Aplikacji
(zwany w niniejszym Regulaminie „Formularzem Zgłoszeniowym”) podajac: imię i
nazwisko Uczestnika Konkursu, numer identyfikacyjny „konsultanta AVON”, adres do
korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, oraz

d.)

wysłać Film do Organizatora Konkursu poprzez Formularz Zgłoszeniowy lub Aplikację
(zgłoszenia przesłane w inny sposób nie będa przyjmowane i nie zostana dopuszczone do
udziału w Konkursie), oraz

e.)

zaakceptować Regulamin, oraz

f.)

wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w zgłoszeniu do Konkursu w
celu realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody, oraz

g.)

wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Fundatora danych osobowych Uczestnika Konkursu
podanych przez Uczestnika Konkursu na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod
adresem www: http://4fun.tv/jestempieknainiezalezna.html w celu uzyskania statusu
„konsultanta AVON”, oraz

h.)

wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora Konkursu
środkami komunikacji elektronicznej na udostępniony przez Uczestnika adres e-mail lub
numer telefonu komórkowego, oraz

i.)

zaakceptować treść oświadczenia dotyczacego: (i) udzielenia licencji Organizatorowi
Konkursu na korzystanie z Filmu, w tym prawa do udzielenia sublicencji na korzystanie z
Filmu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie oraz (ii) na rozpowszechnienie
wizerunków osób, które zostały utrwalone na zgłoszonym do Konkursu Filmie przez
Organizatora Konkursu lub Fundatora, poprzez opublikowanie Filmu w zakresie
określonym w niniejszym Regulaminie.

5.

6.

Informacje na temat czynności, jakie Uczestnik Konkursu musi wykonać, aby zostać
„konsultantem AVON” dostępne sa na stronie internetowej dostępnej pod adresem:
https://www.avon.pl/. Warunkiem zostania „konsultantem AVON” jest podanie przecz
Uczestnika Konkursu następujacych danych osobowych: imię i nazwisko Uczestnika
Konkursu, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

Film konkursowy musi spełniać następujace wymagania:
a.)

tematem filmu musi być kreatywne dokończenie zdania "Jestem piękna i niezależna bo…”

b.)

jego czas trwania nie może być dłuższy niż 20 (dwadzieścia) sekund, oraz

c.)

nie może zawierać treści reklamowych ani o charakterze komercyjnym, oraz

d.)

musi być stworzony w formacie pozwalajacym na umieszczenie w Serwisach internetowych.

7.

Prawidłowe dokonanie przez Uczestnika Konkursu czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej,
jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie (zwanym w niniejszym Regulaminie
„Zgłoszeniem”).

8.

Dopuszczalne jest zgłoszenie kilku Filmów.

9.

Zgłoszone Filmu do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności
intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści
uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujacych
do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.

10. Na podany w ramach dokonywanego Zgłoszenia adres e-mail Uczestnik Konkursu otrzyma
powiadomienie o braku akceptacji Filmu na potrzeby Konkursu. Brak akceptacji Filmu może
nastapić, gdy Film nie odpowiada wymogom określonym w ust. 6 lub w ust. 9 powyżej.
11. W przypadku braku akceptacji Filmu, Uczestnik Konkursu będzie miał prawo przesłać inny Film.
12. Zgłoszenia naruszajace którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu sa nieważne i będa
wykluczane z Konkursu przez Organizatora Konkursu.
13. Niewykonanie jakiejkolwiek czynności określonej w ust. 3 oznacza nieskuteczne złożenie
Zgłoszenia i nie skutkuje zgłoszeniem Uczestnika Konkursu do Konkursu.
14. Brak danych kontaktowych w Zgłoszeniu oznacza nieskuteczne złożenie Zgłoszenia i nie
skutkuje zgłoszeniem Uczestnika Konkursu do Konkursu.
§ 5 Nagrody w Konkursie
1.

W Konkursie przewidziane sa następujace nagrody ufundowane przez Fundatora dla 21
(dwudziestu jeden) Laureatów Konkursu (zwane łacznie w niniejszym Regulaminie
„Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.)

21 (dwadzieścia jeden) zestawów kosmetyków marki Avon o wartości 500 (pięciuset)
złotych każdy,

b.)

nagroda główna w postaci możliwości zostania prezenterem w audycji nadawanej przez
Organizatora (zwana w niniejszym Regulaminie „Nagrodą Główną”).

2.

Nagrody zostana przyznane tym Uczestnikom Konkursu, którzy przesłali w ocenie Komisji
Konkursowej najlepsze Filmy. Wyboru Laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy
wyborze najlepszych Filmów Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak:
oryginalność, kreatywność, zastosowana technika, poczucie humoru. Z posiedzenia Komisji
Konkursowej zostanie sporzadzony protokół, który będzie dostępny do wgladu w siedzibie
Organizatora Konkursu.

3.

Organizator Konkursu wyłoni 21 (dwudziestu jeden) Laureatów Konkursu w okresie od dnia 10
lutego 2017 roku do dnia 21 marca 2017 roku i zawiadomi Laureatów Konkursu o Nagrodzie
droga elektroniczna na podany adres email Uczestnika Konkursu.

4.

Organizator Konkursu wyłoni Laureata Konkursu, któremu przyzna Nagrodę Główna. Nagroda
Główna zostanie przyznana temu Laureatowi Konkursu, którego film spośród wszystkich
nagrodzonych przez Organizatora Konkursu okaże się najlepszy w ocenie Komisji Konkursowej.
Organizator Konkursu zawiadomi Laureata Konkursu droga mailowa o przyznaniu jemu Nagrody

Głównej w terminie 7 (siedmiu) dni od jej przyznania. Realizacja Nagrody Głównej będzie
polegała na udziale Laureata Konkursu w zdjęciach próbnych do audycji nadawanej przez
Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu ustali z Laureatem Konkursu zasady
przeprowadzenia zdjęć próbnych do audycji nadawanej przez Organizatora Konkursu. W
przypadku, gdy Organizator Konkursu pozytywnie oceni predyspozycję Laureata Konkursu do
występowania w audycjach w charakterze prezentera Organizator Konkursu zaproponuje jemu
odpłatna współpracę przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiaca.
5.

Nagrody zostana wysłane do Laureatów Konkursu przesyłka kurierska w terminie 7 (siedmiu) dni
roboczych od momentu przekazania przez Laureata Konkursu wiadomości email na adres
konkurs@4fun.tv z pełnym adresem pocztowym na który ma zostać przesłana Nagroda.

6.

Nieodebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od próby jej doręczenia oznacza
wygaśnięcie prawa do otrzymania Nagrody. Niewydane Nagrody pozostaja do dyspozycji
Organizatora.

7.

Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody
ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody
rzeczowej.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne i odpowiedzialność Organizatora Konkursu

1.

Wszelkie reklamacje zwiazana z Konkursem powinny być sporzadzona w formie pisemnej i
przesłane na adres Organizatora Konkursu wskazany w § 1 ust. 3 powyżej do dnia 4 kwietnia
2017 roku z dopiskiem „konkurs „Jestem piękna i niezależna, bo…” O zachowaniu terminu
zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2.

Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres,
wskazanie przyczyn reklamacji, żadanie określonego zachowania ze strony Organizatora
Konkursu oraz podpis Uczestnika Konkursu.

3.

Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku postępowania reklamacyjnego na piśmie
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora Konkursu.

4.

Organizator Konkursu rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników Konkursu na podstawie
niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiazujacych przepisów prawa.

5.

W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji lub uwzględnienia jej tylko w części
Uczestnik Konkursu zgłaszajacy reklamację ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sadem
powszechnym.

6.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone do Konkursu Filmy, do
których Uczestnicy Konkursu nie posiadaja stosownych praw, ani za treść publikowanych przez
Uczestników Konkursu Filmów, czy teżż niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Organizator
Konkursu dołoży wszelkich starań, aby Filmy naruszajace postanowienia Regulaminu były
usuwane z Konkursu.

7.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z
których korzystać będa Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub
przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne niezależne od Organizatora Konkursu
mogace mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność Zgłoszeń.

8.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów
komórkowych lub tabletów Uczestników Konkursu oraz sposób ich konfiguracji, a także
ustawienia występujace u operatorów sieci komórkowych.

9.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia
uczestnictwa w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu.

10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu
Nagrody wynikajace z przyczyn leżacych po stronie Uczestnika Konkursu, w szczególności z
powodu niepodania lub podania niepełnych danych osobowych i/lub adresu korespondencyjnego
lub niepoinformowania przez Uczestnika Konkursu o zmianie danych osobowych.

11. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Internetu wynikłe
z powodu działania osób trzecich, za które nie odpowiada zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego, siły wyższej, ani za przerwy powstałe z winy innych operatorów sieci
teleinformatycznej.
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest spółka pod
firma 4fun Media S.A. z siedziba w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 1A, (00-728), wpisana do
Krajowego Rejestru Sadowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy, posiadajaca numer NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi
4.119.374,00 złotych, opłacony w całości.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest spółka pod firma Avon Cosmetics
Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Słowiczej 32, 02-170 Warszawa, wpisana do
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000028712, o kapitale zakładowym w wysokości 53.155
800,00 złotych.

3.

Dane sa przetwarzane przez Organizatora Konkursu oraz Fundatora zgodnie z ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporzadzeń wydanych na jej podstawie, w
celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o Laureatach
Konkursu, wydania nagród Laureatom Konkursu, opublikowania Filmów na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie nagrodzonych w Konkursie i rozpoznania reklamacji, a
także w celu przesyłania Uczestnikowi Konkursu informacji handlowych od Organizatora
Konkursu.

4.

Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 3 powyżej, przetwarzane sa następujace dane osobowe
Uczestników Konkursu (dane obligatoryjne): imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, numer
identyfikacyjny „konsultanta AVON”, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu
komórkowego.

5.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie.

6.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagród.

7.

Uczestnicy Konkursu maja prawo wgladu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez
Organizatora Konkursu, ich poprawiania oraz żadania ich usunięcia, a także uzyskania informacji
na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w
godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres
Organizatora Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie
wiadomości poczta elektroniczna, na adres e-mail Organizatora Konkursu: konkurs@4fun.tv,
wpisujac „dane osobowe”, jako temat wiadomości.

8.

Uczestnicy Konkursu maja prawo wgladu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez
Fundatora, ich poprawiania oraz żadania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat
przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Fundatora w Warszawie, przy ul. Słowiczej
32; w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres
Fundatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”.

9.

W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych
osobowych, każdy Uczestnik Konkursu zobowiazany jest do ich aktualizacji w sposób wskazany
w ust. 7 lub 8 powyżej.
§ 8. Wykluczenie z udziału w Konkursie

1.

Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym
Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
a.) jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Strony
Konkursowej lub Aplikacji,
b.) wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system
komputerowy obsługujacy Konkurs,
c.) podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych,
d.) naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.

2.

Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastapić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile
Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia
wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będacy Laureatem
Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym oraz przyczynach
wykluczenia.
§ 9. Udzielenie licencji na korzystanie z Filmów

1.

Do Konkursu moga być zgłaszane wyłacznie Filmy nienaruszajace praw osób trzecich oraz wolne
od wad prawnych.

2.

Z chwilaa udostępnienia Filmu Organizatorowi Konkursu w sposób określony w niniejszym
Regulaminie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu oraz Fundatorowi zgody na

wykorzystanie wizerunków osób utrwalonych na Filmach poprzez publiczne udostępnienie
Filmów w sposób określony w ust. 3 oraz 4 poniżej. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za
uzyskanie zgód od osób, których wizerunek został utrwalony na Filmie, na opublikowanie
wizerunku tych osób przez Organizatora Konkursu oraz Fundatora poprzez udostępnienie Filmu
w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
3.

Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu w odniesieniu do Filmów które sa
utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), nieograniczonej terytorialnie,
nieodpłatnej, niewyłacznej licencji na okres 5 (pięciu) lat, uprawniajacej Organizatora Konkursu
do korzystania z Filmów na następujacych polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie Filmów
dowolna technika oraz (ii) publiczne udostępnienie Filmu na Stronie Konkursowej oraz na profilu
Organizatora na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.

4.

Organizator Konkursu uprawniony jest do udzielenia Fundatorowi dalszej licencji na korzystanie
z Filmów przez Fundatora na następujacych polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie Filmów
dowolna technika oraz (ii) publiczne udostępnienie Filmu na Stronie Konkursowej oraz na profilu
Fundatora na portalu społecznościowym Facebook Instagram, Youtube oraz www.avon.pl.

5.

Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu lub
Fundatora wszystkich czynności koniecznych dla udostępnienia Filmu, tj. wprowadzanie do sieci
komputerowych, Internetu oraz obróbkę redakcyjna lub komputerowa. Uczestnik Konkursu
zobowiazuje się do niewykonywania praw autorskich osobistych do Filmu w stosunku do
Organizatora Konkursu oraz Fundatora.

6.

Uczestnik Konkursu jest wyłacznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu
zgłoszenia Filmu do Konkursu oraz z tytułu korzystania z nich przez Organizatora i Fundatora
oraz rozpowszechniania ich przez Organizatora oraz Fundatora w sposób określony w
Regulaminie.
§ 10. Postanowienia końcowe

1.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni
jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniaja warunki określone w niniejszym
Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żadać od Uczestnika Konkursu złożenia
określonych oświadczeń.

2.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez
Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.

3.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli
jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu
uczestnicy Konkursu będa informowani poprzez Stronę Konkursowa oraz informację zawarta w
Aplikacji.

4.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiazań zwiazanych z niniejszym Konkursem
będa rozstrzygane przez właściwy sad powszechny.

5.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa polskiego.

6.

Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej, w Aplikacji oraz w siedzibie
Organizatora Konkursu.

