Regulamin konkursu „Święta statystycznego Polaka”

REGULAMIN KONKURSU
I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Święta
statystycznego Polaka (dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych Organizatora: www.swpanel.pl oraz
www.studentswatch.pl.
3. Organizatorem Konkursu jest SW Research Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Irysowa
18c, 02-660 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS : 000448547, NIP: 7010357799 (dalej: „Organizator”).
4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,
wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
5. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zobowiązania po stronie uczestnika Konkursu. Ze
względu na powyższe, uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub
ryzyko Organizatora.
7. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w Konkursie, jego przebieg oraz sposób
przyznawania nagród Uczestnikom.
II Uczestnicy konkursu
1.Konkurs organizowany jest wyłącznie dla użytkowników serwisów swpanel.pl
i studentswatch.pl (dalej: „Paneliści”).
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) aktywne konto użytkownika na www.swpanel.pl lub studentswatch.pl
3. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział
w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela
ustawowego na udział w Konkursie. O uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnik
poinformuje Organizatora w chwili podjęcia pierwszej czynności konkursowej.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych
podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich
najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
III Zadanie konkursowe
1. Konkurs polega na przesłaniu przez użytkownika autorskiego obrazu (grafika, mem, gif,
zdjęcie, rysunek) (dalej: „Praca konkursowa”) w odpowiedzi na zadanie konkursowe, które
opublikowane zostanie na stronach internetowych Organizatora: www.swpanel.pl
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i www.studentswatch.pl za pośrednictwem ankiety, do której link zamieszczony zostanie
w profilu użytkownika na stronach www.swpanel.pl oraz www.studentswatch.pl,
z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi
odpowiedzi na zadanie konkursowe.
2. Przez określenie „praca konkursowa”, Organizator rozumie nadesłany przez Użytkownika
obraz (grafika, mem, gif, zdjęcie, rysunek) wraz z tekstem lub hasłem zgodnym z tematem
konkursu jakim jest „Święta statystycznego Polaka”, który jest dziełem Uczestnika konkursu.
3. Praca konkursowa powinna mieć charakter humorystyczny.
4. Wymagany format pracy konkursowej: jpg, jpeg, png, gif w rozmiarze nieprzekraczającym
2MB.
5. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za
niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć
religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja
seksualna, wiek, płeć).
IV Przebieg konkursu i zasady uczestnictwa
1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Podczas I etapu konkursu Organizator
wybierze spośród nadesłanych prac konkursowych 10 (dziesięć) najzabawniejszych
i najbardziej kreatywnych, autorskich prac konkursowych, jednocześnie zgodnych z tematem
konkursu jakim jest „Święta statystycznego Polaka”. Wybór dokonany przez Organizatora jest
ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. Wyniki I etapu konkursu zostaną
opublikowane na www.swpanel.pl oraz www.studentswatch.pl.
2. Ustala się, że I etap konkursu, podczas którego uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia, trwa
od momentu ogłoszenia konkursu czyli od 22 grudnia 2016 r. od godziny 17.00 do 28 grudnia
2016 r. do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników I etapu konkursu - wybór 10 prac
konkursowych - nastąpi 3 stycznia 2017 r. o godzinie 17.00.
3. II etap konkursu przebiegać będzie w następujący sposób:
a) ustala się, że II etap konkursu trwać będzie od 3 stycznia 2017 r. od godziny 17:00 do
8 stycznia 2017 r. do godziny 23:59.
b) 3 stycznia 2017 r. o godzinie 17:00, 10 (dziesięć) wybranych uprzednio przez Organizatora
prac konkursowych, zostanie umieszczonych w aplikacji konkursowej na stronach
www.swpanel oraz www.studentswatch.pl. Zwycięska praca konkursowa zostanie wyłoniona
w drodze głosowania poprzez aplikację konkursową.
c) Każdy zalogowany Panelista może oddać 1 (jeden) ważny głos na wybraną przez siebie
pracę konkursową.
d) Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie poprzez aplikację konkursową i zakończy się
8 stycznia 2017 r. o godzinie 23:59.
e) W konkursie zwycięża praca konkursowa, która dostanie największą liczbę głosów.
Organizator zapewnia sobie prawo do kontroli nadesłanych prac konkursowych pod
względem zgodności z Regulaminem, w szczególności usunięcia z konkursu prac
konkursowych, co do których zaistnieje podejrzenie działań nieuczciwych (np. głosowanie
przez multikonta, próby obejścia systemu zabezpieczeń).
f) Lista finalistów, wraz z ilością zdobytych głosów, zostanie opublikowana 9 stycznia 2017 r. o
godzinie 17.00 na stronach internetowych Organizatora: www.swresearch.pl,
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www.swpanel.pl, www.studentswatch.pl oraz na fanpage’u SW Panel pod
adresem: www.facebook.com/swpanel
4. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.
W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie
imienia i nazwiska na stronach internetowych Organizatora: www.swresearch.pl,
www.swpanel.pl, www.studentswatch.pl oraz na fanpage’u SW Panel pod
adresem: www.facebook.com/swpanel.
Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych
osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a
także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest SW
Research Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Irysowa 18c, 02-660 Warszawa. Podane dane
osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na stronach internetowych
Organizatora: www.swresearch.pl, www.swpanel.pl, www.studentswatch.pl oraz na
fanpage’u SW Panel pod adresem: www.facebook.com/swpanel w związku z uczestnictwem w
Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na
podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów a zgoda
na publikację moich danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta”
V Nagrody
1. Nagrodą główną w konkursie jest Konsola Playstation 4 SLIM 1TB + Uncharted 4 + DriveClub +
Ratchet & Clank + PS Plus o wartości 2042 zł. (słownie: dwa tysiące czterdzieści dwa złote) oraz
9 (dziewięć) kart podarunkowych do MediaMarkt, każda o wartości 100 zł. (słownie: sto
złotych).
2. Organizator przyzna nagrody 10 (dziesięciu) uczestnikom, których prace konkursowe
zostaną wybrane przez Organizatora do II etapu konkursu. Nagroda główna zostanie
przyznana osobie, której praca konkursowa zdobyła największą liczbę głosów, pozostali
finaliści, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu, otrzymają nagrody pocieszenia
w formie kart podarunkowych do MediaMarkt o wartości 100 zł., każda.
3. Finaliści konkursu zwolnieni są z obowiązku podatkowego związanego z otrzymaniem
nagrody.
4. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
5. W celu otrzymania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w
wiadomości prywatnej na adres mailowy: sw@swpanel.pl lub sw@studentswatch.pl
następujących danych:
a) Adres e-mail
b) Imię i nazwisko
c) Data urodzenia
d) Adres zamieszkania
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6. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5 w ciągu 72 godzin od momentu ogłoszenia
wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z otrzymania
nagrody.
7. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą do 21 dni roboczych od dnia
otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagrody
Uczestnikowi, który uzyskał status finalisty, z przyczyn zawinionych lub niezawinionych,
leżących po stronie Uczestnika.
9. Usunięcie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisach internetowych Organizatora przed
terminem rozdania nagród jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie, w tym
rezygnacją z przyznanej nagrody.
10. Autorzy 10 (dziesięciu) nagrodzonych prac konkursowych przenoszą na Organizatora pod
tytułem darmowym wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych prac
konkursowych wraz z prawami zależnymi do ich wykorzystania na wszystkich polach
eksploatacji, w tym w szczególności:
- w zakresie publikacji prac konkursowych na: stronach internetowych Organizatora
(www.swresearch.pl, www.swpanel.pl, www.studentswatch.pl), fanpage’ach Organizatora,
- w zakresie wykorzystania i publikacji prac konkursowych w raportach, infografikach,
prezentacjach i innych publikacjach Organizatora,
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych – wytwarzania egzemplarzy prac
konkursowych dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego czy techniką cyfrową,
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono prace konkursowe
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem,
- w zakresie rozpowszechniania prac konkursowych w sposób inny niż określony powyżej publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie a także publiczne udostępnienie prac
konkursowych, w tym w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
11. Autorzy zobowiązują się do niekorzystania z autorskich praw osobistych w stosunku do
nadesłanych prac konkursowych.
12. Autorom przesłanych prac konkursowych, w tym prac nagrodzonych, nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek wynagrodzenie.
VI Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi
konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu
norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do
usunięcia stwierdzonego naruszenia.
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisów
swpanel.pl oraz studentswatch.pl w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji
profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych i tworzenie konta dla innej osoby bez jej
pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
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b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na swpanel.pl oraz
studentswatch.pl
c) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
d) używania w odpowiedziach konkursowych słów powszechnie uznanych za niedozwolone
lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
e) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich
oznaczeniami,
f) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe
naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi.
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą
wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu
Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu użytkownika,
jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu
użytkownika. W przypadku braku możliwości poinformowania uczestnika konkursu w w/w
sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona na stronach Organizatora.

VII Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID),
zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Organizator. Dane osobowe uczestników
zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz
Organizatora.
2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).
VIII Tryb składania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez
uczestników w formie pisemnej drogą elektroniczną lub listem poleconym na adres siedziby
Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą
elektroniczną.
3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią
promocji muszą być skierowane do Organizatora.
VIII Postanowienia końcowe
1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od godziny 17:00 dnia 22 grudnia 2016 r. do godziny
17:00 dnia 9 stycznia 2017r.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod
warunkiem, że zmiana Regulaminu nie naruszy praw nabytych Uczestników i poinformowania
Uczestników o dokonanej zmianie Regulaminu drogą mailową na podane adresy e-mail.
Zmiana obowiązuje od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronach
internetowych Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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