REGULAMIN KONKURSU EKO-MEM

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
konkurs pod nazwą „EKO-MEM”, przedstawiający działania na rzecz środowiska oraz segregację
śmieci za pomocą MEM-a (grafika z podpisem).
2. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) i jednocześnie fundatorem nagród jest INNEKO Sp. z
o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Teatralnej 49 (dalej „Organizator”).
3. Administratorem danych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator.
4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje
w chwili przesłania pracy konkursowej.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, na profilu Inneko
sp. z o.o., prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/innekogorzow/. Prace
konkursowe należy przesyłać w dniach od 3 maja do 16 maja 2021 do godziny 00:00. Nadesłane
grafiki zostaną udostępnione na portalu społecznościowym Facebook. Zwycięzcy zostaną
wytypowani na podstawie plebiscytu przeprowadzonego on-line. Natomiast ogłoszenie wyników
nastąpi w dniu 31.05.2021.
6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
Odpowiedzialność prawną, za realizację Konkursu ponosi Organizator.
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. Kontakt pod numerem tel.
95 722 5385, w.28 lub mailowo: marketing@inneko.pl.

8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie
narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
II. Uczestnik konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego i okolic będący
pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który zaakceptował
Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu,
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g) korzysta wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek
innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące
naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z
pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.
h) uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem uczestnika jest zaprojektowanie i stworzenie mem-a, wykorzystując zdjęcie
wykonane osobiście. Grafika lub kolaż grafik powinien być opatrzony podpisem humorystycznym
i edukacyjnym. Prace o negatywnym, obraźliwym charakterze nie będą dopuszczone do kolejnego
etapu (plebiscytu). Niedopuszczalne jest użycie wulgaryzmów i słów ogólnie przyjętych za
obraźliwe.
2. Zdjęcie w bardzo dobrej jakości, w formacie jpg należy przesłać za pośrednictwem e-maila na
adres marketing@inneko.pl do 16 maja do godziny 00:00. Prace otrzymane po przekroczeniu
terminu nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data i godzina wysłania maila.
3. Organizator zobowiązuję się do przesłania uczestnikowi potwierdzenia otrzymania treści
konkursowej.
Potwierdzenie przesyłane będzie pocztą elektroniczną.
4. Nie ma limitu przesłanych grafik przez jednego uczestnika, natomiast do etapu
plebiscytu przechodzi tylko jeden mem.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w mediach społecznościowych
Organizatora oraz na stronie internetowej.
6. Organizator dokona oceny zdjęć i udostępni nadesłane grafiki na portalu społecznościowym na
fanpage’u Inneko Gorzów pod adresem https://www.facebook.com/innekogorzow/, co będzie
się wiązało z jednoczesnym uruchomieniem głosowania. Plebiscyt zostanie rozstrzygnięty na
podstawie największej liczby kliknięć pod konkretnym zdjęciem. Głosowanie internautów będzie
trwało od 17 maja do 28 maja, do godziny 20:00. Ogłoszenie oficjalnych wyników odbędzie się 31
maja o godzinie 10:00 na wyżej wymienionym funpage’u.
7. Wysyłając zdjęcie lub film Uczestnik:
a) odpowiada za to, że zdjęcie jest jego autorstwa i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i
osobiste do umieszczonego zdjęcia, nadesłane zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, nie jest
obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym względzie żadnych roszczeń,
b) przekazuje na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe (niewyłącznej licencji, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również wyraża zgodę na przetwarzanie i
rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia lub filmu na wszelkich polach eksploatacji bez
dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia/filmu lub jego egzemplarzy;
wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia/filmu w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia/filmu;
wprowadzania do obrotu, użyczenia zdjęcia/filmu lub jego egzemplarzy;
rozpowszechniania zdjęcia/filmu, w tym publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia,
odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania zdjęcia w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.
8. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie treści
konkursowych stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności
zaś autorskich praw osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku.

9. Organizator zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane
podejmowanie jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu na portalu
społecznościowym Facebook.
10. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom konkursu w siedzibie spółki INNEKO przy ulicy Teatralnej
49.
11.O przyznaniu nagrody decyduje komisja powołana przez organizator.

IV. Nagrody
1.Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są:
- Hulajnoga elektryczna (I miejsce – największa ilość głosów)
- Nowoczesny kompostownik (II miejsce )
- Profesjonalna zgniatarka do butelek (III miejsce)
V. Dane osobowe
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia Zwycięzców Konkursu, ogłoszenia wyników konkursu, przyznania i wydania nagrody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i
nazwiska - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Wyłonieni Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na ogłoszenie swoich danych oraz wyrażają zgodę na
nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku w formie zdjęcia na stronie internetowej Inneko
Sp. z o.o. oraz firmowym fan page-u na Facebooku - podstawa prawna art. 81 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem
postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników posiada prawo do żądania od
Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych
uniemożliwia odebranie nagród w Konkursie.
5. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są
zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane
osobowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę
podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmianę innych danych
uniemożliwiającą prawidłowe zawiadomienie Uczestnika lub odebranie nagrody.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 maja 2020 r. do odwołania.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, zmian Regulaminu, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie
komunikatu zamieszczonego na firmowym fanpage’u na Facebooku.

