REGULAMIN KONKURSU „JEST AKCJA – Wygraj Wideoklip od TOMASENS”

§1. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs (zwany dalej „Konkurs”) jest organizowany przez TOMASENS ( reprezentowany
przez firmę Awake Jacek Gołda ) (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie z wyłączeniem pracowników oraz
współpracowników Organizatora, lub spółek powiązanych kapitałowo z Organizatorem.
Wyłączeni z udziału w konkursie są również członkowie najbliższej rodziny pracowników oraz
współpracowników Organizatora. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo i małżonków.

§2. Komisja Konkursowa.
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców
Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję
Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

§3. Zasady Konkursu.
1. Konkurs jest organizowany na zasadzie zgłoszeń uczestnika (dalej „Uczestnik”) poprzez
wysłanie w formie wiadomości e-mail na adres konkurs.tomasens@gmail.com utworu
muzycznego wraz pomysłem na wideoklip oraz zaproponowaniem co Uczestnik mógłby wnieść
do produkcji filmowej. Przygotowany przez Uczestnika utwór wraz z pomysłem należy
przekazać Organizatorowi w formie elektronicznej – wyłącznie w formacie MP3/WAV/PDF – za
pośrednictwem ww. adresu mailowego Organizatora (dalej „Projekt”). Niekompletne zgłoszenia
konkursowe (sam utwór, bądź sam pomysł) nie będą̨ uwzględniane w Konkursie. Zgłoszenie
powinno zawierać także dane osobowe Uczestnika tj.: imię, e-mail, miejscowość, numer telefonu
komórkowego w jednej z krajowych sieci komórkowych (dalej: „Dane”).
2. Przystępując do udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach
określonych w Regulaminie.
3. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa
majątkowe i osobiste do nadesłanego Projektu, a Projekt nie narusza praw ani dóbr osobistych
osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się
nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne
szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich. Uczestnik
jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych jako autora
Projektu w postaci: imienia, miejscowości zamieszkania na stronie internetowej i profilach

społecznościowych Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie Projektu na stronie
internetowej oraz profilach społecznościowych Organizatora.
4. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony przez Organizatora w terminie od dnia 12
lutego 2021 roku do dnia 25 maja 2021 (dalej: „Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania
Konkursu odbędzie się etap zgłoszeniowy poprzez przyjmowanie Projektów wysyłanych przez
Uczestników na adres konkurstomasens@gmail.com w dniach od 12 lutego 2021 roku do 12
marca 2021 roku do godziny 23:59:59. Finał (dalej „Finał”) odbędzie się 25 marca na profilach
społecznościowych ( https://www.facebook.com/tomasenscru, https://www.instagram.com/
tomasenscru/ ) Organizatora.
5. Do Finału spośród przesłanych Projektów konkursowych do Konkursu Komisja kierując się
pomysłowością i kreatywnością zgłoszeń wybierze trzy z nich w kolejności od 1 do 3 (dalej
„Lista”). Podczas Finału Organizator przedstawi Listę nagrodzonych Uczestników (dalej
„Zwycięzcy”) w miejscach 1-3 na profilach społecznościowych Organizatora w terminie 25
marca 2021 do godziny 12:00:00. Trzech Uczestników po opublikowaniu wyników zostaje
Zwycięzcami, trafia na Listę i wygrywa Nagrody szczegółowo opisane w §4.
6. Uczestnik

Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem konkursowym do Konkursu
udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Projektu przez Czas Trwania
Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez
wprowadzenie Projektu do pamięci komputera albo serwera Organizatora, licencja obejmuje
wykorzystanie Projektu, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu
każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek
nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu.
7. Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody za dany Projekt, na Organizatora
przechodzą majątkowe prawa autorskie do danego Projektu na następujących polach
eksploatacji:
• portal Youtube.com
8. Każde naruszenie Regulaminu przez Uczestnika może skutkować wykluczeniem takiego
Uczestnika z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator z Komisją.
9. Zawinione podanie przez Uczestnika nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych
stanowi naruszenie Regulaminu.
10. Naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów
obowiązującego prawa stanowi naruszenie Regulaminu.

11. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub
postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem mogą
zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do
nagrody.
12. W przypadku powzięcia przez Organizatora wiadomości, po lub przed przyznaniem nagrody
w Konkursie, iż którykolwiek Projekt stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza
obowiązujące przepisy, prawa osób trzecich lub inne postanowienia Regulaminu, Organizatorowi
przysługuje prawo do:
a) wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie,
b) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości lub
usunięcia naruszenia,
c) odmowy przekazania nagrody Uczestnikowi oraz przyznania nagrody innemu Uczestnikowi
Konkursu,
d) podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w Konkursie, a w przypadku, gdy nagroda już
została przyznana – podjęcia decyzji o odebraniu nagrody Uczestnikowi.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich lub
pokrewnych, praw do wizerunku, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej czy innych
praw osób trzecich przez Uczestników, w związku z ich udziałem w Konkursie i zgłoszeniem
konkursowym do Konkursu, ani w związku z treścią Projektu lub nieprawdziwością złożonych
przez Uczestników Konkursu oświadczeń i zapewnień. Wszelkie roszczenia z tego tytułu
powinny być kierowane bezpośrednio do Uczestników, którzy naruszyli te prawa. W przypadku
skierowania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń przez osobę trzecią
z tytułu powyższego naruszenia, Uczestnik, po poinformowaniu go przez Organizatora o ww.
roszczeniach, zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia wszelkich kroków i działań w celu
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego do wstąpienia
do sprawy sądowej w miejsce Organizatora, a także do naprawienia wszelkich szkód wynikłych
z tego tytułu.
§4. Nagrody.
1. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać w nim jedną nagrodę
2. Nagrodami w konkursie są:
a) I MIEJSCE - zrealizowanie teledysku muzycznego o wartości 10.000zł brutto (słownie:
dziesięć tysięcy złotych), czas realizacji klipu do 15 maja 2021. Teledysk zostanie umieszczony
na kanale Youtube Organizatora.
b) II MIEJSCE - zrealizowanie pomysłu uczestnika, organizator nie ponosi kosztów realizacji
klipu, a jedynie zajmuje się samym nagraniem i zmontowaniem, czas realizacji klipu do 15 maja
2021. Teledysk zostanie umieszczony na kanale Youtube Organizatora.

c) III MIEJSCE - zrealizowanie teledysku „street video” organizator sam wskazuje miejsce oraz
miasto pod nagrania, czas realizacji klipu do 15 maja 2021. Teledysk zostanie umieszczony na
kanale Youtube Organizatora.
3. Nagrody przyznawane zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani
też nie będzie możliwości wypłaty równowartości nagrody w gotówce.
4. Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn.
zm.), przed wydaniem Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do
właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w
wysokości 10%.

§5 Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w
Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją
Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania
określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu
zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub
warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z
Konkursu.
2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres
wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od
dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji
Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje
zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie
określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także gdy jest to konieczne ze względu na
działanie siły wyższej. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje Uczestników za
pośrednictwem Strony Konkursowej.
Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator - Tomasens
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku a od dnia 25 maja 2018 roku na podstawie ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych („RODO”[1]) a) w celu przeprowadzenia konkursu,
prowadzenia komunikacji, wydania nagród, a także – w zakresie imienia, pierwszej litery
nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania – w celu opublikowania na liście zwycięzców
znajdującej się stronie internetowej Organizatora b) ustalania, dochodzenia lub zabezpieczania
roszczeń.
Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu podmiotom
biorącym udział w obsłudze konkursu, podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu
nagrody lub uczestniczącym w ustalaniu, dochodzeniu lub zabezpieczaniu roszczeń.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu
przez Czas Trwania Konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres wymagany bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy
rachunkowości.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących
uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w Konkursie.
Od dnia 25 maja 2018 roku uczestnikowi konkursu przysługuje także prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest
warunkiem uczestnictwa w nim lub odbioru nagrody i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich
podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody.
[1] Rozporządzenie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)

