
REGULAMIN KONKURSU 

(dalej "Regulamin") 

Regulamin Konkursu „SEYSSO – NAJSZCZERSZY UŚMIECH WAKACJI” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. „Organizatorem Konkursu” pod nazwą „SEYSSO – NAJSZCZERSZY UŚMIECH WAKACJI” (dalej 

„Konkurs”) jest AB FOTO Sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  02-486,   Al. Jerozolimskie   176,   

NIP   1132646403,   REGON 140796039, Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIII 

Wydział Gospodarczy KRS nr.: 0000271999, wysokość kapitału zakładowego: 1 500 000,00 PLN. 

2. „Konkurs” nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847, 1495, z 2020 r. poz. 284, 1492 165 z późn. 

zm.). „Regulamin Konkursu” nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 roku o grach hazardowych (z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 847, 1495, z 2020 r. poz. 284, 1492 165 z późn. zm.). 

3. Udział w „Konkursie” oznacza wyrażenie przez „Uczestnika Konkursu” zgody na postanowienia 

„Regulaminu” oraz akceptację opisanych w „Regulaminie” zasad „Konkursu”. Biorąc udział w 

„Konkursie” „Uczestnik Konkursu” potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w „Konkursie”.  

4. „Konkurs” jest ogłaszany, organizowany i prowadzony na portalu społecznościowym 

www.facebook.com na profilu pod adresem https://www.facebook.com/abfotofan/ (dalej także: 

„Profil” lub „Profil Facebook”). 

5. „Konkurs” i etapy „Konkursu” nie są sponsorowane, czy wespół administrowane przez portal 

„Facebook”. „Facebook” nie ponosi odpowiedzialności za „Konkurs”. Wszelkie pytania lub 

reklamacje dotyczące „Konkursu” lub jego organizacji winny być kierowane bezpośrednio do 

„Organizatora Konkursu” na mail konkurs@abfoto.pl. 

6. „Facebook” - serwis społecznościowy Facebook Poland Sp. z o. o. (KRS: 0000419688, NIP: 

5252530705, REGON: 146108856) z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12, w ramach którego 

zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz 

korzystać z aplikacji, będący własnością globalnej marki Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park – 

witryna: www.facebook.com. Właściciel portalu „Facebook” www.facebook.com nie jest fundatorem, 

organizatorem ani współorganizatorem „Konkursu” – dale zwany „Facebook”. 

7. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem „Konkursu” sprawuje wewnętrzna komisja (dalej zwana: 

„Komisja”) powołana przez „Organizatora Konkursu”. „Komisja” jest podmiotem niejawnym 

publicznie oraz posiada prawo władcze nad przeprowadzeniem, wdrażaniem zmian oraz rozwiązaniem 

„Konkursu”. „Komisja” – niejawny zespół osób kompetentnych i odpowiedzialnych, któremu zlecone 

zostało przydzielone zadanie rozwiązania „Konkursu” oraz spełnienie konkretnych czynności. 

„Komisja” przeciwdziała wszelkim nieprawidłowościom oraz obarczona jest prawidłową realizacją 

zadania. „Komisja” jest ciałem delegowanym, a więc podlega podmiotowi nadrzędnemu, który ją 

ustanowił, zdaje sprawozdania ze swych czynności oraz przedkłada decyzje w newralgicznych 

sytuacjach.  Posiedzenia „Komisji”, w trakcie których nastąpi wybór „Zwycięzców Konkursu” (dalej: 

„Zwycięzca” lub „Zwycięzca Konkursu”) odbywać się będą w ciągu następujących po sobie trzech 

dni roboczych. Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie „Organizatora Konkursu”, 

aż do rozstrzygnięcia „Konkursu”. 

8. „Zadaniem Konkursowym” jest utwór/dzieło o tytule: „najszczerszy uśmiech wakacji” - przeniesienie 

własności egzemplarza utworu/dzieła powoduje przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

utworu/dzieła, uczestnik konkursu i twórca utworu/dzieła jest obowiązany udostępnić go 

„Organizatorowi Konkursu” w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa 

autorskiego i udziału w konkursie. Uczestnik konkursu i twórca oryginału nie może domagać się od 

http://www.facebook.com/


„Organizatora Konkursu” odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie z 

utworu. 

9. Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w 

jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 ustawy 

o prawie autorskim). Aby wytwór umysłu człowieka można było uznać za utwór łącznie musi on mieć 

trzy cechy: 

a. Musi to być rezultat pracy człowieka (twórcy). 

b. Musi to być przejaw działalności twórczej (utwór musi być oryginalny, wyróżniać się). 

c. Musi mieć indywidualny charakter (czyli trzeba sobie postawić pytanie, czy takie dzieło już 

powstało, czy byłoby możliwe, że stworzy je inna osoba).  

10. Definicja „Utworu”: 

a. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 

publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 

b. plastyczne; 

c. fotograficzne; 

d. lutnicze; 

e. wzornictwa przemysłowego; 

f. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 

g. muzyczne i słowno-muzyczne; 

h. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 

i. audiowizualne (w tym filmowe). 

11. Głównym Sponsorem „Konkursu” jest:  

a. SEYSSO SP Z O O (KRS: 0000691342, NIP: 5223098659, REGON: 368086172) Poczta: 

Warszawa; Kod pocztowy: 02-454; Ulica: Dziupli 12; Miejscowość: Warszawa; Gmina: 

Włochy; Powiat: M. st. Warszawa; Województwo: mazowieckie; Forma Prawna: SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE 

PRZEDSIĘBIORCÓW; Data powstania: 2017-08-22; Data wpisu do Regon: 2017-08-25; Data 

rozpoczęcia działalności: 2017-08-22; Organ rejestrowy / ewidencyjny: SĄD REJONOWY 

DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

 

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU 

1. „Konkurs” przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Polski, będących konsumentami w 

rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740. z 

późn. zm.), którzy spełniają warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik Konkursu”). 

2. „Uczestnikiem Konkursu” może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740. z późn. zm.), zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  która zapoznała się z niniejszym „Regulaminem” i go zaakceptowała, 

typowała wyniki „Konkursowe” w czasie trwania „Konkursu”, spełnia pozostałe warunki określone w 

Regulaminie, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami 

„Regulaminu Konkursu”.   

3. „Uczestnikami Konkursu” są osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem 

uczestnictwa osób, które nie ukończyły lat trzynastu, ukończyły lat trzynaście, ale nie osiemnaście, 

posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoby ubezwłasnowolnione częściowo 

oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, jest posiadanie pisemnej zgody opiekuna prawnego na 

uczestnictwo w „Konkursie”. 



4. W „Konkursie” nie mogą̨ brać udziału pracownicy „Organizatora Konkursu” oraz inne osoby 

współpracujące przy organizacji „Konkursu”, jak również̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice 

małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.  

5. Uczestnictwo w „Konkursie” jest dobrowolne i nieprzymusowe.    

6. „Uczestnikowi Konkursu” nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za sam udział w „Konkursie”. 

 

§ 3 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. „Konkurs” rozpoczyna się 26 sierpnia 2021 roku opublikowaniem posta dotyczącego „Konkursu”. 

„Konkurs” trwa do 9 września 2021 wraz z opublikowaniem ostatniego posta konkursowego. Wyniki 

„Konkursu” oznajmiane są do pięciu dni roboczych od ostatniego dnia konkursowego. 

 

§ 4 WARUNKI KONKURSU 

1. Warunkami dodatkowymi branymi pod uwagę wzięcia udziału w „Konkursie” jest polubienie 

fanpage’a https://www.facebook.com/abfotofan/ oraz ustawienie publicznych polubień stron, tak żeby 

„Organizator Konkursu” mógł zweryfikować polubienie fanpage’a przez „Uczestnika Konkursu”. 

Niespełnienie warunków może; w trakcie rozstrzygania warunków głównych wpłynąć na wyniki 

ostateczne „Konkursu”. 

2. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w „Konkursie” jest stworzenie utworu „Konkursowego”. 

 

§ 5 ZASADY KONKURSU 

1. Prawidłowym rozwiązaniem zadania „Konkursowego” jest, zamieszczenie odpowiedzi w wiadomości 

pod postem „Konkursowym” (komentarz) na fanpagu https://www.facebook.com/abfotofan/ 

„Organizatora Konkursu” oraz wysłanie utworu mailem na adres konkurs@abfoto.pl w formie 

autorskiego zdjęcia/kolażu zdjęć i/lub grafiki/rysunku i/lub animacji/wideo, przy czym powinno to 

nastąpić do godziny 23:59 dnia 9 września 2021 r. (CEST UTC+1) 

2. „Komisja” wytypuje „Uczestnika Konkursu”, który rozwiązał zadanie „Konkursowe” i spełnił 

warunki: 

a. Stworzenia utworu indywidulanego, unikalnego, kreatywnego, twórczego, pomysłowego, 

koncepcyjnego, świeżego, śmiałego, stricte związanego z tematem konkursowym, 

b. Posiada nieszablonowe podejście do tematu o walorach artystycznych oraz inwencji twórczej, 

c. Spójnie łączy wiele kreatywnych płaszczyzn, 

d. Posiada wyłączne prawa i jest autorstwem utworu, 

e. Komisja dopuszcza prace zespołowe, 

f. Głównym tematem przewodnim jest „Najszczerszy Uśmiech Wakacji”, 

g. Wskaźniki i zmienne, które dodatkowo nieznacznie wpływają na rozwiązanie zadania 

konkursowego to czas komentarza i czas pracy nad utworem. 

3. „Zadania Konkursowe” stworzone przez uczestników, które są dyskwalifikowane: naruszają 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy o ochronie danych osobowych, prawo 

autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie 

są wyłącznego autorstwa „Uczestnika Konkursu”, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, 

seksualnej, etnicznej, powszechnie uważane są za mowę nienawiści lub zawierają treści faszystowskie, 

nazistowskie, komunistyczne, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące 

przemoc, obrażające dobre obyczaje, zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, 

numery telefonów, nicki, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich oraz są sprzeczne z 

regulaminem https://www.facebook.com/. 

4. „Uczestnik Konkursu” może wziąć udział w „Konkursie” jednokrotnie i wykonać „Zadanie 

Konkursowe” tylko jeden raz. W przypadku wykonania „Zadania Konkursowego” więcej niż jeden 

raz „Organizator Konkursu” ma prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji „Uczestnika”. W 

https://www.facebook.com/abfotofan/o
https://www.facebook.com/abfotofan/o
https://www.facebook.com/


przypadku braku dyskwalifikacji weźmie pod uwagę tylko pierwsze z opublikowanych „Zadań 

Konkursowych”. 

5. Uczestnictwo w „Konkursie” jest nieodpłatne. 

6. Edytowanie postów jest złamaniem zasad regulaminu „Konkursu” i możliwą dyskwalifikacją.  

7. Tworzenie subkont lub duplikatów kont oraz kont podobnych jest surowo zabronione, w momencie 

ujawnienia przez portal „Facebook”, „Organizatora Konkursu” lub „Komisję” takiego procederu; 

„Uczestnik Konkursu” zostanie natychmiastowo zdyskwalifikowany do końca całej edycji 

„Konkursu”. 

8. Konta nie posiadające imion i nazwisk lub niezgodne z prawdziwymi imionami i nazwiskami mogą 

zostać zdyskwalifikowane.   

9. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie wielu komentarzy z rozbieżnymi „Zadaniami 

Konkursowymi”, a następnie usuwanie w odczuciu uczestnika gorszych „Zadań Konkursowych”, 

które nie rozwiązały zadania „Konkursowego”. „Komisja” może podjąć decyzję o dyskwalifikacji 

„Uczestnika Konkursu” do końca całej edycji „Konkursu”. 

10. Inne komentarze niż związane z „Zadaniem Konkursowym” przewidziane przez „Organizatora 

Konkursu” w danym poście na grafice, nie będą brane pod uwagę i mogą skutkować dyskwalifikacją 

„Uczestnika Konkursu”. (przypis.: nagabywanie, podjudzanie, sprzedaż, reklamowanie towarów lub 

usług, bookmacherka, ośmieszanie uczestników i inne.)  

11. Wyniki o przyznaniu nagród zostaną opublikowane pod postem „Konkursowym” do 5 dni roboczych 

od ostatniego dnia. 

12. „Organizator  Konkursu” w dowolnym  momencie  trwania  „Konkursu”  może  zmienić  wartość 

przyznanych nagród oraz przepisy regulaminu „Konkursu”. Organem nadrzędnym sprawującym 

pieczę oraz władzę nad „Konkursem” jest niejawny skład „Komisji”; regulamin „Konkursu” podlega 

„Komisji” oraz „Organizatorowi Konkursu”. Przepisy regulaminu stosuje się bezpośrednio, chyba że 

„Komisja” stanowi inaczej. Zmiany te muszą zostać podane do publicznej wiadomości poprzez 

fanpage https://www.facebook.com/abfotofan/ . „Uczestnik Konkursu” biorąc udział w „Konkursie” 

akceptuje ten punkt.  

 

§ 6 NAGRODY 

1. „Organizator Konkursu” przekaże „Zwycięzcy Konkursu” „Nagrodę”: 

• SZCZOTECZKA SONICZNA SEYSSO OXYGEN O-SONIC  

• Wartość Brutto: 399,00  

• Wartość Brutto Słownie: Trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć  

• Waluta: PLN  

• SKU: SZSSE02 

2. „Organizator Konkursu” wyznaczył dwie „Nagrody” w związku z powyższym „Konkursem”. 

3. „Nagroda” nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu. 

„Nagrody” rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę. 

4. „Zwycięzca Konkursu” traci prawo do „Nagrody” w przypadku nieotrzymania przez „Organizatora 

Konkursu” informacji o „Zwycięstwie” lub nieprzestrzegania warunków „Regulaminu”. W każdym z 

wymienionych przypadków „Organizator Konkursu” powiadamia „Zwycięzcę Konkursu” o fakcie 

utraty prawa do „Nagrody” poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu 

www.facebook.com. W przypadku utraty przez „Zwycięzcę Konkursu” prawa do „Nagrody”, 

przechodzi ona na rzecz „Organizatora Konkursu”. 

5. „Organizator Konkursu” informuje, iż przekazanie „Nagrody” jest uzależnione od poprawnego 

podpisania protokołu przekazania „Nagrody” w celach podatkowych. 

6. „Zwycięzca Konkursu” nie ponosi kosztów podatkowych związanych z przekazaniem „Nagrody”. 

https://www.facebook.com/abfotofan/


7. „Zwycięzca Konkursu” nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania „Nagrody” na 

osoby trzecie. 

 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. O wszelkich  nieprawidłowościach  związanych  z  „Konkursem”,  „Uczestnik  Konkursu”  może 

poinformować „Organizatora Konkursu”. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: AB 

FOTO, Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa z dopiskiem: ”SEYSSO NAJSZCZERSZY 

UŚMIECH WAKACJI” w czasie trwania akcji marketingowej. Reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  

„Organizatora  Konkursu”  w  terminie  14  dni kalendarzowych  od  daty  ich  otrzymania.  

„Organizator  Konkursu”  rozpatrując  reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego 

„Regulaminu”. O decyzji „Organizatora Konkursu”, „Uczestnik Konkursu” zostanie powiadomiony 

pisemnie. Decyzja „Organizatora Konkursu” w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

2. „Organizator  Konkursu”  może  odmówić  zastosowania  zasad  promocyjnych  w  przypadku 

niespełnienia bądź  naruszenia  przez  „Uczestnika  Konkursu” postanowień  niniejszego 

„Regulaminu”.  

3. Wszystkie treści zawarte w postach mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie 

postanowienia niniejszego „Regulaminu”. 

4. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu „Konkursu” „Uczestnicy Konkursu” powinni 

zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu 

terminu decyduje data stempla pocztowego.  „Uczestnicy Konkursu” winni również niezwłocznie 

poinformować „Organizatora Konkursu” drogą mailową na adres konkurs@abfoto.pl wraz z opisem 

sytuacji. „Organizator Konkursu” niezwłocznie poinformuje o dalszych krokach w postępowaniu 

reklamacyjnym. „Organizator Konkursu” niezwłocznie odniesienie się do zastrzeżeń „Uczestników 

Konkursu” w związku z przebiegiem „Konkursu”.  

5. „Organizator Konkursu” wyłania skład „Komisji” i zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia 

wszelkich sporów związanych z „Konkursem”. W kwestii dowodowej „Organizator Konkursu” 

wymaga dołączenia – zdjęć lub filmików lub zrzutów ekranu lub dokumentów; potwierdzających 

zaistniałą sytuację.  

6. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty 

ich otrzymania.  

 

§ 8 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

1. „Uczestnik Konkursu” oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem „Zadania Konkursowego” i posiada 

do niego pełne prawa autorskie, b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do 

„Zadania Konkursowego”,  c) „Zadanie Konkursowe” nie stanowi zapożyczenia lub opracowania 

innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.) d) „Zadanie Konkursowe” nie narusza 

żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288, 1086. z późn. zm.), e) „Zadanie Konkursowe” nie 

narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych f) nie zachodzą żadne inne 

okoliczności, które mogłyby narazić „Organizatora Konkursu” na odpowiedzialność wobec osób 

trzecich z tytułu wykorzystania „Zadania Konkursowego”. g) „Organizator Konkursu” zastrzega sobie 

prawo pociągnięcia do odpowiedzialności Cywilno-Karnej „Uczestnika Konkursu” lub „Zwycięzcę 

Konkursu” z tytułu nieprzestrzegania Prawa Polskiego.  

2. „Uczestnik Konkursu” oświadcza, że wykonanie „Zadania Konkursowego” jest równoznaczne z 

akceptacją postanowień „Regulaminu” bez konieczności składania dodatkowych odrębnych 

oświadczeń i jest równoznaczne ze złożeniem przez „Uczestnika Konkursu” oświadczenia i 

zobowiązania w następującym zakresie: (i) „Zadanie Konkursowe” jest indywidualną twórczością 



„Uczestnika Konkursu”, (ii) „Uczestnik Konkursu” dysponuje wszelkimi prawami do „Zadania 

Konkursowego” i nie jest ono ograniczone ani obciążone prawami na rzecz osób trzecich, (iii) 

„Uczestnik Konkursu” wyraża „Organizatorowi Konkursu” zgodę na rozpowszechnianie „Zadania 

Konkursowego” do celów związanych z „Konkursem”, (iv) wykorzystanie przez „Organizatora” 

„Zadania Konkursowego” zgodnie z postanowieniami „Regulaminu” nie naruszy praw osób trzecich 

lub dóbr osobistych osób trzecich lub innych praw, (vi) „Uczestnik” akceptuje i wyraża zgodę na 

wykorzystanie „Zadania Konkursowego” i wyraża zgodę m. in. na opublikowanie „Zadania 

Konkursowego” na Profilu, a także wyraża zgodę na wykorzystanie „Zadania Konkursowego” do 

ewentualnych innych potrzeb „Organizatora Konkursu”, w tym potrzeb reklamowych lub 

marketingowych w dowolnych mediach. 

3. „Uczestnik Konkursu” zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem 

wykorzystania „Zadania Konkursowego”. „Uczestnik Konkursu” przekazuje prawa autorskie na rzecz 

„Organizatora Konkursu”. 

4. „Uczestnik Konkursu” wyraża zgodę na udostępnianie i rozpowszechnianie „Zadania Konkursowego” 

w ogólnie ujętej sferze publicznej, w szczególności na portalach społecznościowych („Social-media”) 

oraz w kanałach informacyjno-reklamowych „Organizatora Konkursu”; wykorzystując dane osobowe 

uczestnika, na co uczestnik wyraża zgodę, wraz z akceptacją niniejszego regulaminu i przyjęciem 

„Nagrody”. 

5. „Uczestnik Konkursu” wyraża zgodę na wykonanie relacji fotograficznej oraz filmowej z przekazania 

„Nagrody” i udostępnienia materiałów foto, audio oraz wideo w celach marketingowych i 

sprzedażowych marki. 

§ 9 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych „Uczestników Konkursu” jest „Organizator Konkursu”. 

Przetwarzanie danych osobowych „Uczestników Konkursu” odbywa się na zasadach przewidzianych 

obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności „Organizatora Konkursu” dostępną w 

okresie trwania „Konkursu” na stronie https://abfoto.pl/polityka-prywatnosci/.  

2. Dane osobowe „Uczestników Konkursu” przetwarzane są przez „Organizatora Konkursu” w celu 

przeprowadzenia „Konkursu”, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków „Organizatora 

Konkursu” wynikających z „Regulaminu” np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych 

podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności „Organizatora Konkursu”. 

3. „Organizator Konkursu” niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z 

organizacją „Konkursu” przetwarzane są: 

a) w celu udziału i przeprowadzenia „Konkursu”, ogłoszenia wyników „Konkursu”, przekazania 

„Nagrody”, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania 

innych obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawa z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) - (dalej: 

„RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do wzięcia udziału w „Konkursie”, przekazania „Nagrody”, ogłoszenia wyników 

„Konkursu”, rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w 

Regulaminie, (iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz „Organizator Konkursu”, platforma 

społecznościowa www.facebook.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi 

wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca 

https://abfoto.pl/polityka-prywatnosci/
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serwera, podmioty współpracujące przy organizacji „Konkursu”, (iv) dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń 

wynikających z „Konkursu”, (v) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko (nazwisko 

rodowe), nick, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, dane z profilu 

„Facebook”, przyznanie „Nagrody”, przekazanie „Nagrody”, udział w „Konkursie”, datę 

zgłoszenia w „Konkursie”; 

b) w celach marketingowych, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, (ii) odbiorcami 

danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz „Organizator Konkursu”, platforma społecznościowa 

www.facebook.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym 

wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty 

współpracujące przy organizacji „Konkursu”, (iii) dane osobowe będą przechowywane do czasu 

cofnięcia zgody na ich przechowywanie oraz przetwarzanie, (iv) przetwarzanie obejmuje: imię 

(imiona) i nazwisko, nick (dane z profilu „Facebook”), nr telefonu, adres zamieszkania, adres do 

doręczeń, adres e-mail, dane z profilu „Facebook”, przyznanie „Nagrody”, przekazanie 

„Nagrody”, udział w „Konkursie”, datę zgłoszenia w „Konkursie”, (v) „Uczestnik Konkursu” nie 

ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 

c) Dane osobowe „Uczestników Konkursu” podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne 

do udziału w „Konkursie”, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane 

osobowe „Uczestników Konkursu” są niezwłocznie usuwane po zakończeniu „Konkursu”, w tym 

wydaniu Nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w 

których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, „Uczestnik Konkursu” w drodze odrębnego 

oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 

marketingowych. „Uczestnikom Konkursu” przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych 

osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą 

należy skontaktować się z „Organizatorem Konkursu”: AB FOTO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 

176, 02-486 Warszawa, mail: konkurs@abfoto.pl. 

d) „Uczestnik Konkursu” przystępujący do „Konkursu” wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez „Organizatora Konkursu”. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z 

„Uczestnikiem Konkursu” na potrzeby prowadzonej akcji marketingowej. Dane będą 

przetwarzanie do czasu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym  momencie  poprzez 

bezpośredni kontakt lub mailowo na  adres:  iod@abfoto.pl. „Uczestnik Konkursu” wyraża zgodę 

na udostępnienie danych osobowych w przypadku wygrania „Nagrody”.  

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. „Regulamin” wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2021 roku, z momentem opublikowania posta 

„Konkursowego”.  

2. Treść  niniejszego  „Regulaminu”  jest  dostępna  w  okresie trwania  „Konkursu”  na  stronie 

internetowej www.abfoto.pl w zakładce Regulaminy Konkursu oraz Aktualne Akcje Marketingowe.    

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu „Konkursu” w czasie jego trwania.   
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4. Poprzez akceptację niniejszego „Regulaminu” „Uczestnik Konkursu” zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w „Konkursie”. „Uczestnik Konkursu”, który nie spełni warunków 

określonych w niniejszym „Regulaminie”  traci prawo do  otrzymania „Nagrody” lub „Nagród”. 

5. Naruszenie przez „Uczestnika Konkursu” któregokolwiek z postanowień niniejszego „Regulaminu”, 

a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, oraz naruszenie regulaminów w związku  z  uczestnictwem  w  „Konkursie”,  

upoważnia  „Organizatora  Konkursu” do wyłączenia „Uczestnika Konkursu” z „Konkursu”. 

6. Naruszenie przez „Uczestnika Konkursu” któregokolwiek polskiego aktu prawnego upoważnia 

„Organizatora Konkursu” oraz „Komisję” do wyłączenia „Uczestnika Konkursu” z „Konkursu”. 


