Regulamin konkursu fotograficznego na realizację drzwi zewnętrznych WIKĘD
„Konkurs Fotograficzny WIKĘD 2020”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny „Konkurs Fotograficzny WIKĘD 2020”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu fotograficznego jest WIKĘD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Luzinie, ul. Wielki Las 19.
3. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin terminie prześle trzy fotografie z zamontowanymi drzwiami stalowymi WIKĘD zwane dalej „fotografią
konkursową”.
4. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dn. 29 lipca 1992 r. o grach i
zakładach wzajemnych (Dz.U.Nr 4 z roku 2004 poz. 27 z późn. zm.).
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie może wziąć udział każda firma, która sprzedała i zamontowała drzwi WIKĘD
ostatecznemu nabywcy oraz każda inna osoba, która jest posiadaczem drzwi zewnętrznych
WIKĘD, bądź jest upoważniona przez posiadacza drzwi do zrobienia konkursowego zdjęcia.
2. Zadaniem konkursowym jest przesłanie przez Uczestnika zestawu trzech zdjęć konkursowych pokazujących estetyczną realizację dowolnych, zamontowanych drzwi zewnętrznych
WIKĘD poprzez e-mail konkurs@wiked.pl w terminie: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2020
r. zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie wiked.pl/konkurs2020.
3. Nadesłanie fotografii konkursowych przez uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem
woli uczestnictwa w Konkursie.
4. Przystępując do konkursu w gestii uczestnika leży zdobycie zgody właściciela budynku z zamontowanymi drzwiami WIKĘD do posługiwania się fotografią konkursową.
5. Zdjęcia konkursowe powinny być wykonane w trzech różnych kadrach:
a) pierwszym: plan szczegółowy pokazujący drzwi oraz fragment budynku od frontu,
b) drugim: plan szczegółowy pokazujący drzwi oraz fragment budynku z bocznej perspektywy,
c) trzecim: plan ogólny pokazujący całość budynku z drzwiami WIKĘD w centrum zdjęcia.

6. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
a) zgłoszone do Konkursu fotografie konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, w
szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów,
b) udziela organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie
z fotografii konkursowych w celu jej publikacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
7. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z
tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik
zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz
roszczeń odszkodowawczych.
III. FOTOGRAFIE KONKURSOWE
1. Uczestnik Konkursu może zgłosić 3 fotografie konkursowych jednego obiektu.
2. Uczestnik Konkursu może zgłaszać nieograniczoną liczbę realizacji zdjęć obiektów jako
osobne zgłoszenia konkursowe.
3. Zdjęcia przesłane przez formularz zgłoszeniowy muszą mieć rozdzielczość wyższą lub równą
3 MPix (tj. 2048 x 1536 px lub pokrewną, w zależności od proporcji fotografii) oraz być wykonane zgodnie ze sztuką fotograficzną.
4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania oryginału cyfrowego zapisu fotografii konkursowych.
5. O wykluczeniu fotografii konkursowych decyduje organizator. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
IV. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Termin zgłaszania fotografii konkursowych upływa 31 lipca 2020 r. o godz. 23:59.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2020 r., a wręczenie nagród laureatom nastąpi w siedzibie organizatora lub miejscu zamieszkania uczestnika po wcześniejszym umówieniu w formie wysyłkowej.

V. JURY
1. Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych Organizator powołuje jury.
2. W skład jury wchodzić będą członkowie Zarządu WIKĘD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Dział Marketingu, których zadaniem jest:
a) rzetelna, sumienna i obiektywna ocena fotografii konkursowych,
b) wybór laureatów Konkursu.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
VI. NAGRODY
1. Organizator przeznacza za zajęcie miejsc od 1 do 20 nagrody rzeczowe:
a) I miejsce – SmartTV Philips LED 50”, Smartband Xiaomi MiBand 4, Słuchawki Xiaomi
MiPiston
b) II miejsce – Laptop Dell Inspiron 3582, Smartband Xiaomi MiBand 4, Słuchawki Xiaomi MiPiston
c) III miejsce – Konsola Sony PlayStation 4, Smartband Xiaomi MiBand 4, Słuchawki Xiaomi MiPiston
d) IV - X miejsce – Smartband Xiaomi MiBand 4, Słuchawki Xiaomi MiPiston, Gadżety
firmowe WIKĘD
e) XI - XX miejsce – Gadżety firmowe WIKĘD
2. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu jest osobną fizyczną, wartość nagród zostaje poszerzona o nagrodę pieniężną.
3. Nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z
dnia 26 lipca 1991 r.
4. Osoby fizyczne jako zwycięzcy konkursu są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu nagród wygranych przez nich w konkursie.
5. Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od nagród wygranych w konkursie przez Zwycięzców.
6. W przypadku, gdy przed wydaniem nagrody zwycięzca nie wpłaci na rzecz Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu jej otrzymania, Organizator
będzie uprawiony do potracenia z wartości tej nagrody kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość należnego podatku.

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest uzupełnienie i podpisanie przez Nagrodzonego protokołu odebrania nagród, dołączonego do wysyłanych nagród, oraz odesłanie go do Organizatora.
8. Organizator Konkursu kontaktować będzie się z laureatami Konkursu osobiście, telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany modelu/klasy nagród z powodu
braku dostępności magazynowej wyżej wymienionych nagród.
10. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółów właściwości nagród
ani otrzymania ich pieniężnego ekwiwalentu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika
przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych
i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
12. Organizator Konkursu nie odpowiada za ewentualne wady fizyczne nagrody. Wszelkie roszczenia z rękojmi oraz udzielonych gwarancji należy zgłaszać do producenta nagrody.
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika Konkursu.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator będzie zbierał następujące dane Uczestników:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer telefonu,
d) adres poczty elektronicznej.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest firma WIKĘD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Luzinie, ul. Wielki Las 19.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@wiked.pl.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia
Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w
szczególności w celu komunikacji z Laureatami oraz wypłacenia Nagród.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik
odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.
7. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w
mediach) o wynikach Konkursu.
8. Finaliści konkursu zobowiązują się do podania niezbędnych do otrzymania nagród danych na
protokole odebrania nagrody, na potrzeby obowiązków podatkowych Organizatora, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.
9. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu, kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych
lub w inny sposób przetwarzanych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu można uzyskać u swojego opiekuna
handlowego.
2. W przypadku wątpliwości co do zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zasad i warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

3. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjno-reklamowych mają jedynie charakter
informacyjny. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu zgłoszeń, modyfikacji jego regulaminu lub przerwania Konkursu w dowolnym momencie jego trwania, bez podawania przyczyny. Informacje o przedłużeniu lub przedterminowym zakończeniu Konkursu zostanie
ogłoszona na stronie wiked.pl.
5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetworzenie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawnione w toku konkursu i związku z jego
przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych ( Dz.U.N r. 133, poz. 883).

