REGULAMIN KONKURSU „WALLnij na Insta”
sporządzony w Warszawie w dniu 28 lipca 2020 r. („Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WALLnij na insta” („Konkurs”).
Organizatorem konkursu jest Neptune Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(00-832) przy ulicy Żelaznej 28/30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000324135, o kapitale zakładowym 19.698.500,00 PLN, NIP
527-272-39-33, REGON 360088237.
2. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs obowiązuje w okresie od 1.08.2020 do 31.08.2020.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
1. w chwili wykonania zadania konkursowego w ramach Konkursu posiada pełną
zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów prawa
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej;
2. nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu, ani żadnej spółki z grupy
Neinver;
3. nie prowadzi działalności gospodarczej opartej na stałej, nieprzerwanej
współpracy z Organizatorem Konkursu ani żadną ze spółek z grupy Neinver;
4. nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym
bocznym do drugiego stopnia i powinowatym bocznym do drugiego stopnia
osoby wskazanej w lit. b) lub lit. c);
5. nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą
wskazaną w lit. b) lub lit. c).
6. Organizator Konkursu może wykluczyć z Konkursu osobę, która naruszyła lub
usiłowała naruszyć zapisy Regulaminu.
7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1. wykonanie zadania konkursowego wskazanego poniżej;
2. wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach
wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu organizacji
Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich
sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem profilu w
mediach społecznościowych (Facebook lub Instagram) adresu e-

mail lub numeru kontaktowego podanego przez Uczestnika.
Uczestnik wyraża zgodę poprzez wykonanie zadania
konkursowego.
8. Niedochowanie przez Uczestnika wymogów wskazanych w ust. 1 lub ust. 3
skutkuje wykluczeniem Zgłoszenia takiego Uczestnika z Konkursu.
ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe w ramach Konkursu polega na łącznym wykonaniu
następujących czynności:
1. Zrobienie sobie zdjęcia na tle insta-wall’a Factory w wyznaczonej do tego
strefie Centrum Factory Kraków;
2. opublikowanie zdjęcia na profilu Facebook lub Instagram Uczestnika wraz z
oznaczeniem @factory_outlet_official (instagram) lub @FactoryKrakow (fb) i
dodaniu następujących hashtagów: #factoryoutlet #factorykrakow
#wallnijnainsta
PRAWA AUTORSKIE
1. Zgodnie z zasadami Konkursu zadanie konkursowe wymaga wykonania i
przesłania zdjęcia konkursowego spełniających kryteria utworu w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.
U. 1994, Nr 24, Poz. 83 ze zm. („Utwór”), Uczestnik poprzez zamieszczenie
Utworu na Facebook’u lub Instagram’ie potwierdza, że przysługują mu
autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są
w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.
2. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie,
w jakim stanowi on utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, Nr 24, Poz. 83 ze zm.,
oraz że wyraża zgodę na publikację Utworu na stronie konkursowej, a tym
samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody
na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych.
3. Uczestnik oświadcza, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi i
autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu
wzięcie udziału w Konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w Konkursie, uczestnik
udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej
terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 4 lat, która
to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas
nieokreślony. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:
4. wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
5. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy
wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej,
zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą

techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do
pamięci komputera lub innego urządzenia,
6. opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z
innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
7. obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono
w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,
8. rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także jego
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci
Internet lub Intranet,
9. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuje na siebie, pełną
odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób
trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się
zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do
całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także
wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku
braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu
sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora,
zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z
tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a
także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń
osób trzecich.
10. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw
majątkowych i osobistych:
11. wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania
dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez
dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z
tych opracowań według uznania Organizatora;
12. zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w
szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz
rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
13. upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu
Utworu, a także udostępnieniu Zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z
podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika;
14. przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do Utworu.
15. Powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że Organizator może
korzystać z przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i
marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa,

telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom
trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z
postanowieniami Regulaminu jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału
w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji
Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich
niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji Konkursu - art. 6 ust. 1
lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25 maja
2018 r.
3. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu (tj. w wypadku,
gdy Uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres
trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w
Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania
rozliczeń publicznoprawnych.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. O przyznaniu nagrody decyduje jury powołane przez Organizatora w oparciu o
kryteria estetyczne, kreatywność i walory artystyczne według uznania
wyłonionego jury.
2. Decyzja jury jest decyzją ostateczną.
NAGRODY
1. Nagrodą oferowaną w Konkursie jest karta podarunkowa do Factory w
wysokości 100 PLN. Nagrody będą przyznawane co dwa tygodnie zaczynając
od 1.08.2020.
2. Wskazane powyżej nagrody wedle uznania Organizatora mogą być ufundowane
bezpośrednio przez niego lub podmioty trzecie, w szczególności sponsorów
nagród.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani
prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią.
4. W przypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym
przez Organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu
odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu,
oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich
roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

5. Wszelkie obowiązki podatkowe powstałe z tytułu przekazania nagrody
obciążają Uczestnika, chyba że obowiązujące przepisy nakładają ten obowiązek
wyłącznie na Organizatora.
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można nadsyłać w okresie od dnia
1.08.2020 do dnia 31.08.2020.
2. Zgłoszenia odebrane po upływie wskazanego powyżej okresu nie będą
rozpoznawane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia bądź wydłużenia czasu trwania
konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę
na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego
postanowieniom.
2. Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do
Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: ul. Żelazna
28/30, 00-832 Warszawa.

