Regulamin konkursu „Halo! Tu Ziemia!”
(dalej: Regulamin)
Zaktualizowany w dniu 17 maja 2021 r.
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Konkurs pod nazwą „Halo! Tu Ziemia” (dalej: Konkurs) jest organizowany na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.

Organizatorem Konkursu jest Apella S.A. z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ul. Legionów 126-128,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000391928, NIP: 5862272058, o wysokości kapitału zakładowego 23.986.600
złotych (wpłaconego w całości) (dalej: Organizator lub Apella).

3.

Konkurs prowadzony jest na zlecenie Port Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-601), przy ul.
Mjr. H. Sucharskiego 75, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII
Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000011410, NIP: 5860104233, Regon: 190546036, kapitał
zakładowy: 21.213.700,00 zł (dalej: Zlecający lub Port Service).

4.

Fundatorem Nagród w Konkursie jest Port Service.

5.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci
Internet w internetowym serwisie społecznościowym Facebook (dalej: Serwis Facebook), Tik Tok
(dalej: Serwis Tik Tok) oraz Instagram (dalej: Serwis Instagram).

6.

Konkurs będzie trwał od 22 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (dalej: Czas Trwania
Konkursu).

7.

Zgłoszenie w Konkursie można składać od 22 kwietnia 2021 roku do 6 czerwca 2021 roku do
23:59:59 (dalej: Czas Składania Zgłoszeń).

8.

Konkurs organizowany jest z okazji odbywającego się 22 kwietnia 2021 roku Światowego Dnia
Ziemi. Głównym celem Konkursu jest popularyzowanie postaw proekologicznych wśród dzieci w
wieku przedszkolnych i szkolnym oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat największego na
świecie święta ekologicznego, jakim jest corocznie obchodzony Światowy Dzień Ziemi.

9.

Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 19 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r.
poz. 165).

10. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne nagrody w rozumieniu
przepisu art. 919 k.c. w zw. z art. 921 k.c.
11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany,
ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

§ 2. Uczestnicy Konkursu
1.

Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem ust. 5 może zostać osoba fizyczna w wieku do 12 lat, tj.
osoba, która nie ukończyła lat 13 do dnia dokonania Zgłoszenia (dalej: Uczestnik) pod warunkiem,
że jest ona reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego (dalej: Przedstawiciel
ustawowy Uczestnika), który w imieniu Uczestnika dokonuje Zgłoszenia do Konkursu na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie (z zastrzeżeniem, że zarówno Uczestnik jak i Przedstawiciel
ustawowy Uczestnika powinni być obywatelami polskimi, posiadać miejsce zamieszkania oraz
adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). W każdym przypadku, gdy
w niniejszym Regulaminie mowa jest o dokonaniu jakiejkolwiek czynności prawnej przez
Uczestnika, należy rozumieć przez to wymóg dokonania tej czynności przez Przedstawiciela
ustawowego Uczestnika.

2.

Przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika należy rozumieć rodzica Uczestnika, któremu
przysługuje pełna władza rodzicielska, a także innych przedstawicieli ustawowych Uczestnika,
jeżeli są oni uprawnieni do reprezentowania Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa polskiego.

3.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
1) do lat 6 (do dnia poprzedzającego ukończenie 7 roku życia)
2) od 7 – 9 lat (do dnia poprzedzającego ukończenie 10 roku życia)
3) od 10 – 12 lat (do dnia poprzedzającego ukończenie 13 roku życia)
przy czym o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek Uczestnika w dniu
dokonania Zgłoszenia do Konkursu.

4.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Przedstawiciela ustawowego
Uczestnika konta w Serwisie Facebook, Serwisie Instagram lub Serwisie TikTok (dalej: Konto).

5.

Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba, której Przedstawiciel ustawowy jest zatrudniony
u Fundatora lub Organizatora.

6.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne, a liczba Uczestników biorąca udział
w Konkursie jest nieograniczona.

7.

Przedstawiciel ustawowy Uczestnika oświadcza, że zgłoszona Praca Konkursowa jest nowa
i oryginalna i nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich,
praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich. Organizator i Fundator nie
ponoszą odpowiedzialności za naruszenia spowodowane nieprawdziwością oświadczenia
złożonego w niniejszym ustępie. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu, biorącego udział
w Konkursie, zwalnia Fundatora i Organizatora Konkursu od wszelkich roszczeń osób trzecich,
mogących wyniknąć z nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.
§ 3. Zasady udziału w Konkursie

1.

Zadaniem Konkursowym jest wykonanie Pracy Konkursowej stanowiącej odpowiedź na pytanie
„Co nasza planeta powiedziałaby nam, gdyby umiała mówić ?” (dalej: Praca Konkursowa).

2.

Technika wykonania Pracy Konkursowej jest dowolna (film, piosenka, praca plastyczna, wiersz,
opowiadanie itp.).

3.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do opublikowania Pracy
Konkursowej w jednym z Serwisów społecznościowych – Facebook, Instagram lub TikTok i
oznaczenia Pracy hashtagiem #halotuziemia. W przypadku Serwisu Facebook należy również
oznaczyć profil @Halo, tu Ziemia - konkurs (https://www.facebook.com/HalotuZiemiakonkurs/).

4.

Rozwiązanie Zadania Konkursowego powinno nastąpić w języku polskim.

5.

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w Czasie Składania Zgłoszeń spełnić
łącznie następujące warunki:
1) zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie Fundatora pod adresem
https://portservice.com.pl

i

zaakceptować

jego

postanowienia

w

Formularzu

oświadczenia Przedstawiciela ustawowego Uczestnika, stanowiącym Załącznik nr 2 do
Regulaminu;
2) zapoznać się z treścią obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 RODO stanowiącym
Załącznik nr 1 do Regulaminu;
3) podpisać Formularz oświadczenia Przedstawiciela ustawowego Uczestnika - autora Pracy
Konkursowej, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu i jego skan lub zdjęcie przesłać na
adres media@portservice.com.pl
4) wykonać Zadanie Konkursowe;
5) zamieścić Pracę Konkursową poprzez jej opublikowanie w Serwisie Facebook, Instagram
lub TikTok
oznaczyć Pracę Konkursową hashtagiem #halotuziemia, a w przypadku Serwisu
Facebook

również

profil
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tu
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-
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(https://www.facebook.com/HalotuZiemiakonkurs/).
Łączne dokonanie wszystkich wyżej wskazanych czynności oznacza zgłoszenie do Konkursu
(zwane w niniejszym Regulaminie: Zgłoszeniem).
6.

Dla terminu składania Zgłoszeń decydujące znaczenie ma czas opublikowania Pracy Konkursowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Zgłoszeń dokonanych po upływie Czasu
Składania Zgłoszeń.

7.

Poprzez dokonanie Zgłoszenia, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w Regulaminie zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go
do udziału w Konkursie, a także wyraża zgodę na przekazywanie przez Organizatora informacji
dotyczących Konkursu. Informacje nie stanowią informacji handlowej oraz będą przekazywane
telefonicznie.

8.

Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jedną Pracę Konkursową. W przypadku
Zgłoszenia więcej niż jednej Pracy Konkursowej, Komisja Konkursowa dokonując oceny Prac
Konkursowych zastrzega sobie prawo do wzięcia pod uwagę tylko pierwszej zgłoszonej Pracy
Konkursowej.

9.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe, które dotychczas nie brały udziału
w żadnym innym konkursie organizowanym przez Organizatora lub Fundatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, którego Praca
Konkursowa zawierać będzie treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia
społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub dobre imię oraz renomę Organizatora
lub Fundatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub
zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące
płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter
pornograficzny.
§ 4. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu i Ogłoszenie Wyników
1.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców, Organizator
powoła Komisję Konkursową, w której skład wejdą dwie osoby – przedstawiciel Organizatora oraz
przedstawiciel Fundatora (dalej: Komisja Konkursowa).

2.

Spośród Uczestników Konkursu, decyzją Komisji Konkursowej będzie wyłonionych 18 Zwycięzców
(dalej: Zwycięzcy).

3.

Komisja Konkursowa przy wyborze Zwycięzców będzie oceniać zawartość merytoryczną oraz
kreatywność rozwiązania Zadania Konkursowego.

4.
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5.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikowania czy Zwycięzcy Konkursu
spełniają warunki określone Regulaminem. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika
złożenia określonych oświadczeń bądź podania określonych danych. W przypadku ustalenia, że
Zwycięzca jest osobą nieuprawnioną w świetle niniejszego Regulaminu do udziału w Konkursie
lub naruszy zasady niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczeniu z
Konkursu takiego Zwycięzcy i zaniechania wydania mu Nagrody, a w przypadku, gdyby taki
Zwycięzca otrzymał już Nagrodę, wówczas zobowiązuje się do jej zwrotu.

6.

Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego Zwycięzcy, w przypadku gdy:
1) Zwycięzca dokona rezygnacji z udziału w Konkursie;
2) Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie;
3) Zgłoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w razie powzięcia
wiedzy o naruszeniu przez Uczestnika przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym w
związku z jego udziałem w Konkursie lub w razie naruszenia postanowień Regulaminu.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, w odniesieniu, do
którego zachodzi uzasadnione podejrzenie dokonywania manipulacji danymi, przekazywania
nieprawdziwych informacji lub podejmowania innych nieetycznych działań, a także działań w
jakikolwiek sposób naruszających dobre imię lub wizerunek Organizatora lub Fundatora.

§ 5. Nagrody
1.

Komisja Konkursowa przyzna Nagrody w każdej kategorii wiekowej wymienionej w § 2 ust. 3
Regulaminu.

2.

Komisja Konkursowa przyzna następujące Nagrody:
1) za zajęcie 1. Miejsca: jedna Nagroda Główna kategorii wiekowej do lat 6 w postaci
zestawu Lego Kubuś Puchatek o wartości 449,99 zł brutto (łącznie 1 Nagroda Główna);
2) za zajęcie 2. Miejsca: jedna Nagroda II Stopnia w kategorii wiekowej do lat 6 w postaci
tablicy do malowania LED o wartości 199,97 zł brutto (łącznie 1 Nagroda II Stopnia);
3) za zajęcie 3. Miejsca: jedna Nagroda III Stopnia w kategorii wiekowej do lat 6 w postaci
robota Koko programowalnego Krokodyla o wartości 94,96 zł brutto(łącznie 1 Nagroda
III Stopnia);
4) Wyróżnienie: trzy Nagrody Wyróżnienia w kategorii wiekowej do lat 6 w postaci tablicy
A5 do malowania światłem o wartości 42,50 zł brutto (łącznie 3 Nagrody Wyróżnienia).
5) za zajęcie 1. miejsca: jedna Nagroda Główna w kategorii wiekowej od 7 – 9 lat w postaci
tabletu Samsung Galaxy Tab A7 2020 32GB Wi-Fi SM-T500 (1- cali) o wartości 999,00
zł brutto (łącznie 1 Nagroda Główna);
6) za zajęcie 2. Miejsca: jedna Nagroda II Stopnia w kategorii wiekowej od 7-9 lat w postaci
roweru marki MTB o wartości 699,99 zł brutto (łącznie 1 Nagroda II Stopnia);
7) za zajęcie 3. Miejsca: jedna Nagroda III Stopnia w kategorii wiekowej od 7-9 lat w postaci
interaktywnego globusa edukacyjnego o wartości 257,07 zł brutto(łącznie 1 Nagroda III
Stopnia);
8) Wyróżnienie: trzy Nagrody Wyróżnienia w kategorii wiekowej od 7-9 lat w postaci
konsoli przenośnej PSP o wartości 219,00 zł brutto(łącznie 3 Nagrody Wyróżnienia).
9) za zajęcie 1. miejsca: jedna Nagroda Główna w kategorii wiekowej od 10 – 12 lat w
postaci konsoli Xbox Series S o wartości 1 348,00 zł brutto (łącznie 1Nagroda Główna);
10) za zajęcie 2. Miejsca: jedna Nagroda II Stopnia w kategorii wiekowej od 10 - 12 lat w
postaci tabletu Samsung Galaxy Tab A7 2020 32GB Wi-Fi SM-T500 (1- cali) o wartości
999,00 zł brutto (łącznie 1 Nagroda II Stopnia);
11) za zajęcie 3. Miejsca: jedna Nagroda III Stopnia w kategorii wiekowej od 10-12 lat w
postaci głośnika przenośnego marki Manta o wartości 199,00 zł brutto(łącznie 1 Nagroda
III Stopnia);
12) Wyróżnienie: trzy Nagrody Wyróżnienia w kategorii wiekowej od 10-12 lat w postaci
karty podarunkowej na zakupy w sklepie Decathlon o wartości 200,00 zł brutto (łącznie
3 Nagrody Wyróżnienia)Każdy Zwycięzca może zostać jednokrotnie nagrodzony w
ramach Konkursu.

3.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych wydanie Nagród, o których mowa w ust. 2 powyżej, podlega opodatkowaniu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości
nagrody. Fundator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
przed wydaniem Nagród Zwycięzcom obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu

skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu przyznania nagród w Konkursie.
3a. W związku z ust.3 Zwycięzcom nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna , która
zostanie przeznaczona na pokrycie podatku od nagród.
4.

Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody i prawa do odebrania Nagrody na osobę trzecią.
Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na
ekwiwalent pieniężny.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody, jeśli w ocenie Komisji
Konkursowej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe nie spełnią kryteriów oceny Zadania
Konkursowego w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. Nagroda pozostaje wówczas
własnością Fundatora.

6.

O przyznaniu Nagrody Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie w ciągu dwóch
dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość
dokonania weryfikacji telefonicznej Zwycięzcy.

7.

Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru Nagrody.

8.

Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom w ciągu 14 dni na adres korespondencyjny podany w
Formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
§ 6. Prawa autorskie

1.

Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez
Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest
zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw
autorskich oraz praw osobistych.

2.

Z chwilą przyznania Nagrody i w zamian za jej otrzymanie Organizator i Fundator nabywają
nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych na korzystanie z Pracy Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na:
a) wytwarzanie i zwielokrotnianie każdą techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
b) dokonywanie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których je ustalono, w tym poprzez
wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, darowiznę, itd.;
c) rozpowszechnianie poprzez publiczne wyświetlanie, wykonanie, wystawianie, odtwarzanie,
nadawanie, remitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
d) publikowanie we wszelkich tytułach prasowych oraz materiałach nie będących tytułami
prasowymi wydawanych zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej;
e) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w
charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów
reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy
reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci Internet.

3.

Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej, może
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w
szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień
lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Fundatorowi i Organizatorowi i podmiotom
upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, i inne
dostosowywanie Pracy Konkursowej do potrzeb Organizatora.

4.

Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu prawa do
integralności i prawa do nadzoru autorskiego oraz przenosi na Fundatora i Organizatora prawo do
wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej tj. w szczególności przeróbek i
adaptacji oraz prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy
Konkursowej. Zwycięzca Konkursu upoważnia Fundatora i Organizatora do wykonywania
autorskich praw osobistych do utworu.

5.

Zwycięzca Konkursu upoważnia Fundatora i Organizatora do decydowania o pierwszym
udostępnieniu Pracy Konkursowej publiczności oraz o kolejności rozpowszechniania, na
poszczególnych polach eksploatacji.

6.

Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji
(sublicencji), w szczególności Fundator i Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw,
zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego
tytułu.

7.

Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa
rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

8.

Chwila opublikowania wyników Konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika
zgody na rzecz Organizatora i Fundatora do publikacji na prowadzonych przez nich stronach
internetowych

imienia

i

nazwiska

nagrodzonego

Uczestnika

(

w

szczególności

na

https://portservice.com.pl), a także wizerunku Uczestnika, o ile został umieszczony w Pracy
Konkursowej i nie stanowi jedynie szczegółu całości.
§ 7. Postępowanie reklamacyjne
1.

Reklamacje powinny być zgłoszone przed terminem upływu Czasu Trwania Konkursu oraz
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Czasu Trwania Konkursu, w formie pisemnej na adres
Koordynatora z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Konkurs Halo! Tu Ziemia!” i zawierać: imię,
nazwisko składającego reklamację, dokładny adres korespondencji Uczestnika Konkursu,
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika.

2.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O
wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany
pisemnie, na adres korespondencji wskazany w treści reklamacji.

3.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
roszczeń w sądzie powszechnym.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.

Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu.

2.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2021 roku.

3.

Regulamin dostępny jest do wglądu w Czasie Trwania Konkursu na stronie internetowej
https://portservice.com.pl w zakładce Konkurs.

Załączniki:
1.
Klauzula informacyjna

2.

Formularz oświadczenia Przedstawiciela ustawowego Uczestnika - autora Pracy Konkursowe

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna Port Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Zgodnie z art. 13 i 14 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 (zwane dalej RODO)
Administratorem danych osobowych Port Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-601), przy ul. Mjr. H.
Sucharskiego 75, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod nr KRS
0000011410, NIP: 5860104233, Regon: 190546036, kapitał zakładowy: 21.213.700,00 zł (dalej: Port
Service) uprzejmie informuje, iż
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w związku z realizacją przysługujących
na podstawie RODO uprawnień, należy skontaktować się pisząc na adres e-mail:
portservice@portservice.com.pl
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w
celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostarczenia nagród, jak również
w celach rozliczeniowych oraz opublikowania danych osobowych zwycięzców Konkursu na portalach
społecznościowych Port Service; w celu wypełnienia obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust.1
lit. c) RODO, oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to
działania wykonywane są w prawnie uzasadnionym interesie Port Service na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO.
przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:
a) Uczestnika: imię, nazwisko, wiek, adres do korespondencji, wizerunek, imię i nazwisko
przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego);
b) Przedstawiciela ustawowego Uczestnika (autora Pracy Konkursowej) – imię i nazwisko,
numer telefonu;
odbiorcą danych osobowych będzie: Apella S.A. z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ul. Legionów 126 –
128, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000391928, NIP 5862272058, o wysokości kapitału zakładowego 23.986.600 złotych
(wpłaconego w całości).
dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością uczestnictwa w Konkursie.
o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. usunięcia danych,

e.

w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora przysługuje Tobie prawo złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

……………………………………………………………………………………………………
Data i podpis Przedstawiciela ustawowego

Załącznik nr 2
Formularz oświadczenia Przedstawiciela ustawowego Uczestnika
- autora Pracy Konkursowej
Ja, niżej podpisana/y:
imię: …………….…………………………………………………..………………
nazwisko: .…………….........................................................………............
nr telefonu ………………………………………………………………………
adres do korespondencji ………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka ………………………………………………….. (dalej: Uczestnik)
wiek dziecka: ............................................................................................
1.

2.
3.
4.

5.

6.

oświadczam, że jestem Przedstawicielem ustawowym Uczestnika, któremu przysługuje prawo
reprezentacji Uczestnika i wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie na najbardziej
kreatywną Pracę Konkursową pn. „Halo! Tu Ziemia!”, organizowanym przez Apellę S.A. z siedzibą
w Gdyni na zlecenie Port Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w szczególności na zgłoszenie
Pracy w Konkursie;
zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego postanowienia oraz akceptuje
opisane zasady Konkursu;
potwierdzam, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie
oraz wyrażam niezbędne ku temu zgody, w szczególności wskazane poniżej;
wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska Uczestnika - autora
pracy we wszelkich informacjach o Konkursie i jego wynikach oraz publikacjach i materiałach
drukowanych w związku z organizacją Konkursu, włączając w to publikację w publikacjach
elektronicznych, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, wystawach, etc.
wyrażam zgodę na wykorzystanie zgłoszonej Pracy Konkursowej przez Organizatora i Fundatora
oraz jej publikację i rozpowszechnianie, w szczególności w celach konkursowych i promocyjnych,
takich jak rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym,
publikacja w sieci Internet, publikacja w innych materiałach promocyjnych, prezentowanie na
wystawach, z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty. Niniejsza
zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie;
wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, umieszczonego w Pracy
Konkursowej, w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu
w szczególności w celach konkursowych i promocyjnych, takich jak rozpowszechnianie
w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, publikacja w sieci Internet,
publikacja w innych materiałach promocyjnych, prezentowanie na wystawach. Niniejsza zgoda nie
jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. I jest udzielana nieodpłatnie;

W przypadku gdy Uczestnik zostanie nagrodzony w Konkursie nagrodą, z chwilą jej otrzymania i w
zamian za jej otrzymanie, wyrażam nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na
rozpowszechniania wizerunku Uczestnika utrwalonego w Pracy Konkursowej w innych
materiałach na potrzeby Fundatora i Organizatora na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na:
a) wytwarzanie i zwielokrotnianie każdą techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
b) dokonywanie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których je ustalono, w tym poprzez
wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, darowiznę, itd.;
c) rozpowszechnianie poprzez publiczne wyświetlanie, wykonanie, wystawianie, odtwarzanie,
nadawanie, remitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
d) publikowanie we wszelkich tytułach prasowych oraz materiałach nie będących tytułami
prasowymi wydawanych zarów no w formie elektronicznej jak i papierowej;
e) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w
charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów
reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy
reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci Internet.
Ponadto,
1.

2.

3.

zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako
Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu oraz danych osobowych Uczestnika
Konkursu w celu uczestnictwa w Konkursie, jego przeprowadzenia i realizacji prawa do
Nagrody.
oświadczam, że zostałem poinformowana/y, że Administratorem moich danych osobowych i
danych osobowych Uczestnika jest Port Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-601), przy
ul. Mjr. H. Sucharskiego 75, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII
Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000011410, NIP: 5860104233, Regon: 190546036, kapitał
zakładowy: 21.213.700,00 zł. Celem przetwarzania danych jest organizacja i przeprowadzenie
Konkursu. Dane mogą być przekazywane Organizatorowi. Oświadczam, że otrzymałem i
zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych
osobowych i danych osobowych dziecka w ramach Konkursu stanowiącą załącznik nr 1 do
Regulaminu.
oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażenie zgody wskazanej w ust. 1 powyżej jest
dobrowolne lecz niezbędne do umożliwienia udziału w Konkursie oraz że mam prawo do
cofnięcia upoważnienia i usunięcia danych osobowych swoich oraz Uczestnika na każdym
etapie Konkursu co jest równoznaczne z rezygnacją z Konkursu. Żądanie o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania w zakresie wskazanym w artykule 17 ust. 3
RODO.

……………………………………………………………………………………………………
Data i podpis Przedstawiciela ustawowego

