Regulamin konkursu pt. "Wygraj sesję fotograficzną"
1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) konkursu „Wygraj sesję
fotograficzną” określa warunki, zasady uczestniczenia oraz czas trwania konkursu pod
nazwą „Wygraj sesję fotograficzną” zwanym dalej „Konkurs”.
1.2 Organizatorem Konkursu jest firma HERNCISZFILM, ul. Racławicka 17A, 05-400
Otwock, NIP 532 142 16 24, zwanym dalej „Organizatorem”.
1.3 Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest za
pośrednictwem serwisu Facebook.com.
1.4 Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany,
popierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem facebook.com.
1.5 Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, biorąca udział w Konkursie, spełniająca
wymagania określone w 2. Punkcie Regulaminu (dalej zwany „Uczestnik”).
1.6 Organizator Konkursu powoła trzyosobową komisję Konkursową, w skład której
wejdzie dwóch przedstawicieli Organizatora oraz Organizator.
„Komisja” - do zadań Komisji będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w sytuacjach, które związane byłyby z
Konkursem i interpretacją niniejszego Regulaminu.
2. Warunki uczestnictwa
2.1 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, jego
akceptacja i wyrażenie zgody na jego postanowienia. Nadesłanie zdjęcia w zgłoszeniu
konkursowym (dalej „Zgłoszenie”) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2.2 Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i
spełniająca pozostałe warunki określone Regulaminem. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć
udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub
opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę w przypadku jej wygrania
przez osobę niepełnoletnią.
2.3 W konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące z Organizatorem na
podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, a także członkowie ich rodzin.
2.4 Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2.5 Przez Uczestnika na potrzeby Regulaminu rozumie się osobę, która umieści w
komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie swoje wraz z swoim partnerem.
3. Zasady konkursu
3.1 Czas trwania - Konkurs rozpoczyna się z dniem 23.01.2020r. z chwilą zamieszczenia na
stronie firmowej w serwisie facebook.com postu z opisem zadania konkursowego („Post
Konkursowy”). Zgłoszenie udziału w Konkursie jest możliwe w terminie do 13.02.2020r, do
godziny 23:59:59.
3.2 Zadanie konkursowe – Zadaniem konkursowym jest wstawienie zdjęcia pod postem
konkursowym na Facebooku. Zdjęcie musi przedstawiać parę osób, w skład której wchodzi
Uczestnik. Zdjęcie może być zgłoszone jeden raz podczas trwania konkursu, co jest
równoznaczne z nadesłaniem jednego zdjęcia danego autora. W przypadku nadesłania
większej ilości zdjęć tego samego Uczestnika, Organizator może wybierać wedle własnego
uznania tylko jedno nadesłane zdjęcie z jednego profilu użytkownika Nadawcy i usunąć
pozostałe zdjęcia. W komentarzu powinny się znaleźć dane: imię Uczestnika i Partnera oraz
zdjęcie.
Zdjęcie nie może naruszać zasad etycznych i moralnych.
3.3 Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie oraz, że nadesłane zdjęcie w
ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

3.4 W przypadku kiedy Zgłoszenie zawiera wizerunek osób trzecich Uczestnik oświadcza,
że posiada pisemną zgodę na publikacje ich wizerunku w związku z niniejszym Konkursem,
a także zapewnienie tych osób na piśmie, że zapoznały się z treścią Regulaminu oraz, że go
akceptują.
3.5 Nadsyłając zdjęcie na Konkurs Uczestnik wyraża zgodę na jego publikacje na
fanpage’u, stronie Hernciszfilm i innych, bez dodatkowych odpłatności.
3.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników,
których nadesłane zdjęcie i działania są sprzeczne z Regulaminem oraz regulaminem i
polityką serwisu facebook znajdującym się: https://pl-pl.facebook.com/policies
4. Laureaci Konkursu i Nagrody
4.1 W konkursie zostanie wyłonionych dwóch „Laureatów”. Wyłonienie pierwszego
Laureata konkursu następuje poprzez wykonanie zrzutów ekranowych z Postu
Konkursowego w chwili zakończenia Konkursu tj. w nocy z dnia 13.02.2020r. na
14.02.2020r. i podliczenie ilości polubień oraz reakcji pod nadesłanymi zdjęciami
znajdującymi się w Poście Konkursowym. Nie będą zliczane reakcje „Przykro mi” oraz
„Wrr” pod filmami. Uczestnik, u którego będzie podejrzenie "kupionych polubień" może
zostać zdyskwalifikowany. Uczestnik, pod którego zdjęciem będzie największa ilość reakcji
do daty zakończenia Konkursu, zostaje pierwszym Laureatem Konkursu. W przypadku gdy
więcej niż jedno zdjęcie uzyska tę samą liczbę polubień, o przyznaniu tytułu „Laureata”
decyduje Komisja.
Wyłonienie drugiego Laureata Konkursu następuje poprzez wyłonienie zdjęcia według
określonych kryteriów przez Komisję, kierujących się własną oceną filmów.
4.2 Informacja o Laureatach, wraz z podaniem ich imion i nazwisk, zostanie opublikowana
przez Organizatora na fanpage'u oraz stronie firmowej Hernciszfilm, nie później niż w dniu
14.02.2020r. do godziny 18:00.
4.3 Nagrodami w Konkursie są portretowe sesje fotograficzne wykonywane przez członków
zespołu firmy Hernciszfilm – praktykantów szkół fotograficznych.
4.4 Laureatom zostaną zrobione sesje zdjęciowe w plenerze na terenie miasta Otwock i
powiatu Otwockiego i w ciągu 30 dni przekazane Laureatom w formie linku do pobrania.
Ilość zdjęć wynosi od 5 do 10. Sesja może być wykonana najpóźniej do 31.05.2020r. W
przypadku nieumówienia się w wyżej wskazanym terminie na sesję przez Laureata – prawo
do Nagrody przepada. W przypadku trzykrotnego odwołania umówionego spotkania –
prawo do Nagrody przepada. W przypadku niestawienia się na umówione spotkanie – prawo
do Nagrody przepada.
4.5 Laureatom przysługuje prawo do odstąpienia od Nagrody, bez ponoszenia żadnych
finansowych kosztów. W przypadku odstąpienia od nagrody Laureatowi nie przysługuje
żaden ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej Nagrody, na
inną nagrodę – Laureat otrzymuje Nagrodę jedynie w postaci określonej w ustępie powyżej.
4.6 Dalszy kontakt z Laureatami konkursu, w celu ustalenia szczegółów realizacji Nagrody,
nastąpi poprzez kontakt na Facebooku. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej od
Laureata Konkursu w przeciągu 14 dni, prawo do nagrody przepada.
4.7 Zgodnie z Art. 21. ust. 1 pkt. 68 wolne od podatku dochodowego są: "wartość
wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez
środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki,
kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową
towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza
kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów
lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez
niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności"
5. Postanowienia końcowe

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w zakresie w jakim jest to
dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadku zaistnienia istotnych
przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania
Konkursu.
5.2 Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na
adres e-mail biuro.hernciszfilm@gmail.com, nie później niż w terminie 7 dni od ogłoszenia
wyników. Wniesione w czasie reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie
14 dni, licząc od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
5.3 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Cywilnego.
5.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu postanowień Regulaminu zostaną rozstrzygnięte:
a) Polubownie,
b) Przez Sąd właściwy dla Organizatora.
5.5 Dane osobowe Uczestników oraz Laureatów są przetwarzane wyłącznie w celu
prowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, wydania Nagród oraz rozpatrywania
reklamacji Uczestników. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich
przetwarzanie.
6. RODO
Zasady Ochrony Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest firma Hernciszfilm z siedzibą w Otwocku, ul.
Racławicka 17A.
2. Inspektorem ochrony danych jest Krystian Herncisz, kontakt: hernciszfilm@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku
wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody
lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych
na mocy RODO.

