PRZETESTUJ MOC
z dnia 06.07.2020 r.
zmieniony dnia 7.10.2020 r.

§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

4.
5.

Organizatorem Konkursu jest All about Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górna Droga 2/102, 02-495
Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
494104 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223011931, REGON: 147047832, reprezentowana przez: Joanna
Kolmaga – Prezes Zarządu, zwana dalej „Organizatorem".
Konkurs organizowany jest na zlecenie Henkel Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul.
Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000567666 , posiadającą numer NIP: 5252624369 i numer REGON
362077261, zwana dalej „Henkel”.
Definicje: Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
3.1. Regulamin – niniejszy regulamin,
3.2. Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie,
3.3. Czas Trwania Konkursu – 06.07.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. włącznie,
3.4. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która zgłosi się do udziału w Konkursie,
3.5. Strona WWW – strona za pośrednictwem której odbywa się konkurs – www.przetestujmoc.pl.
Miejscem konkursu jest terytorium Polski.
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs.

§2
Czas trwania konkursu
1.
2.

Konkurs realizowany będzie w okresie od 06.07.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. włącznie. (dalej „Czas
Trwania Konkursu”).
Konkurs zostanie podzielony na 4 (trzy) etapy:
2.1. Etap 1 trwający w okresie od 06.07-31.07.2020 r.,
2.2. Etap 2 trwający w okresie od 01.08-31.08.2020 r.,
2.3. Etap 3 trwający w okresie od 01.09-30.09.2020 r.,
2.4. Etap 4 trwający w okresie od 07.10-31.10.2020 r

§3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu / Henkel oraz
członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
Użytkownicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie przesyłając pracę
konkursową zgodnie z zasadami opisanymi w par 4 pkt. 1 Regulaminu.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń
konkursowych w imieniu osób trzecich.
Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w
odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy
systemu Uczestnika Konkursu.
§4
Zasady przyznawania nagród Konkursowych

1.

2.

3.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w Czasie Trwania Konkursu spełnić łącznie następujące
warunki:
1.1. nagrać maksymalnie 3-minutowy film w formacie mp4, na którym Uczestnik zaprezentuje, w jaki
sposób testuje moc produktu Pattex One for All, z zastrzeżeniem, że na filmie musi zostać
przedstawiony produkt Pattex One for All, a film nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich
(dalej „Praca Konkursowa”) oraz
1.2. Praca Konkursowa musi zostać zapisana z nazwą: ImięNazwiskoData.rozszerzenie, dla przykładu:
jankowalski07.07.2020.mp4 oraz
1.3. W nazwie Pracy Konkursowej nie można stosować polskich znaków oraz
1.4. Praca Konkursowa nie może ważyć więcej niż 300 mb oraz
1.5. zgłosić udział w Konkursie za pośrednictwem strony www.przetestujmoc.pl poprzez:
1.5.1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oraz
1.5.2. przesłanie prawidłowo nazwanej Pracy Konkursowej, oraz
1.5.3. zaakceptowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu.
Przystępując do udziału w Konkursie (przesyłając zgłoszenie wraz z Pracą Konkursową) zgodnie z
warunkami określonymi w par. 4, pkt 1 Regulaminu) Uczestnik oświadcza, że:
2.1. jest jedynym autorem Pracy Konkursowej przesłanej zgodnie z § 4, pkt 1 powyżej i jest on
przejawem jej oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze, nie narusza praw osób
trzecich, a autorskie prawa majątkowe do nich nie są obciążone prawami osób trzecich, ani osoby
trzecie nie zgłaszają do nich żadnych roszczeń, a ponadto nie posiadają one jakichkolwiek wad
prawnych,
2.2. przenosi na Organizatora/Henkel autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi w pełnym zakresie
na zasadach i na polach eksploatacji wskazanych w §6 poniżej oraz wyraża zgodę na
wykorzystywanie zgłoszonej w Konkursie Pracy Konkursowej na potrzeby promocji i reklamy
związanej z przeprowadzeniem Konkursu,
2.3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Henkel i Organizatora danych osobowych takich jak jej imię i
nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu, ogłoszenia
wyników Konkursu i wydania nagrody,
2.4. zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają ją do udziału w Konkursie.
2.5. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki uczestnictwa
określone w Regulaminie;
Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie (zdjęcie lub film) w Konkursie.

4.

5.
6.

7.
8.

Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia w Konkursie Pracy Konkursowej, która narusza
obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub też prawa
lub dobra osób trzecich. Odmowa uwzględnienia w Konkursie Pracy Konkursowej jest równoznaczna z
wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik
Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm
społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia
społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Prac Konkursowych, które:
4.1. są obraźliwe;
4.2. nawołują do agresji;
4.3. obrażają osoby trzecie;
4.4. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
4.5. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
4.6. są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
4.7. przyczyniają się do łamania praw autorskich;
4.8. propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;
4.9. propagują nadmierne spożywanie alkoholu;
4.10. zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
4.11. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do
Konkursu Uczestnik;
4.12. zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
4.13. są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
4.14. w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie Prac Konkursowych,
których autorzy nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie.
Kryterium wyłonienia Zwycięzcy danego Etapu Konkursu jest nadesłanie najciekawszej Pracy
Konkursowej. Oceny Prac Konkursowych dokonuje trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
Nagrody w Konkursie określone w §2 pkt. 9 powyżej nie podlegają wymianie na ich równowartość w
pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
§5
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

1.
2.

3.

W każdym z etapów Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy.
W ramach:
2.1. etapu 1, etapu 2 oraz etapu 3 zostanie wyłonionych:
2.1.1. 3 (trzech) Zwycięzców zajmujących w rankingu miejsca od 1 (pierwszego) do 3 (trzeciego)
włącznie. Zwycięzcy ci otrzymają nagrodę 1 (dalej „Nagroda 1”),
2.1.2. 6 (sześciu) Zwycięzców zajmujących w rankingu miejsca od 4 (czwartego) do 9 (dziewiątego)
włącznie. Zwycięzcy ci otrzymają nagrodę 2 (dalej „Nagroda 2”),
2.2. etapu 4 zostanie wyłonionych 8 (ośmiu) Zwycięzców zajmujących w rankingu miejsca od 1
(pierwszego) do 8 (ósmego) włącznie. Zwycięzcy ci otrzymają Nagrodę 2.
Nagrodami w Konkursie są:
3.1. Nagroda 1 – Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka FESTOOL PDC 18/4 Li 5,2 -Plus-SCA o wartości
3.159,00 pln brutto (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 pln brutto) oraz
dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody. Dodatkowa nagroda
pieniężna, o której mowa powyżej, nie zostanie wypłacona zwycięzcy a wpłacona przez
Organizatora do Urzędu Skarbowego na poczet podatku od wygranej, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa,
3.2. Nagroda 2 – Radio budowlane FESTOOL (Syrock 10) o wartości 800,00 pln brutto (słownie:
osiemset złotych 00/100 pln brutto) oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11%
wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, nie zostanie wypłacona
zwycięzcy a wpłacona przez Organizatora do Urzędu Skarbowego na poczet podatku od wygranej,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Informacja o wynikach danego etapu Konkursu umieszczona zostanie na Stronie konkursowej nie później
niż 14 (czternaście) dni od zakończenia danego etapu Konkursu.
Organizator zastrzega sobie możliwość niewydania wszystkich nagród w ramach danego etapu Konkursu.
Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości email w terminie
7 (siedmiu) dni od ogłoszenia wyników danego etapu Konkursu, a następnie w terminie 7 (siedmiu) dni
jest zobowiązany przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości swoje dane adresowe, na które powinna
zostać przesłana nagroda.
W przypadku kiedy Zwycięzca nie prześle swoich danych w wyznaczonym terminie Organizator prześle
ponownie wiadomość prywatną i wyznaczy Zwycięzcy dodatkowy 3 dniowy termin na przesłanie danych
adresowych. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy nagroda przepada i pozostaje w gestii
Organizatora Konkursu.
Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres
zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer telefonu.
Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, numeru
telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
Wydanie nagrody nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Organizatora danych, o
których mowa w pkt. 7 powyżej, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w
niniejszym Regulaminie.

§6
Własność intelektualna i prawa autorskie
1.

2.
3.

4.

5.

Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania
utworem w postaci Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu oraz, że przysługują mu do niej autorskie
prawa
majątkowe,
które
nie
są
ograniczone
na
rzecz
osób
trzecich.
Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń
osób trzecich kierowanych wobec Organizatora lub Henkel, a powstałych w związku z Pracą Konkursową
zgłoszoną do Konkursu i zawartymi w niej treściami oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w
tym również Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów, jakie Organizator/Henkel
poniesie w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.
Uczestnik oświadcza, że Praca Konkursowa nie brała udziału w innych konkursach.
Organizator oraz Henkel oświadczają, iż zastrzegają, że nabywają własność i prawa autorskie w
stosunku do przesłanej Pracy Konkursowej z chwilą zgłoszenie jej do Konkursu przez Uczestnika.
Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu oświadcza, że z chwilą przystąpienia do Konkursu
przeniesione zostają, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, nieodpłatnie na Organizatora,
Henkel autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania i
rozporządzania Odpowiedzią na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej następuje wraz z prawem do
dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego
prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy Odpowiedzi (utworów) oraz nośników, na których
została ona utrwalona. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.
Uczestnik oświadcza, iż wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji w
przedstawionej przez niego Odpowiedzi, w tym na korzystanie z ewentualnie powstałego opracowania,
jak i rozporządzanie nim.

§7
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych):
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Administratorem Danych Osobowych jest spółka Henkel siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02672 Warszawa, (dalej jako „Henkel”).
Przestrzeganie zasad ochrony danych w Henkel nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
Inspektor ochrony danych to osoba, z którą Uczestnik Konkursu może się kontaktować mając pytania lub
wątpliwości w zakresie przetwarzania danych uczestnika przez spółkę Henkel. Uczestnik Konkursu może
to uczynić na dwa sposoby:
1) mailowo: na adres dpo.pl@henkel.com, z dopiskiem „ochrona danych osobowych” lub
2) korespondencyjnie: Henkel, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „ochrona
danych osobowych”.
Dane osobowe Uczestników Konkursu: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a w przypadku
zwycięzców dodatkowo: PESEL i adres zamieszkania przetwarzane będą w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu przekazania kodów i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz
w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców).
Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będzie spółka All About Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (dalej zwana „Organizatorem”), dopuszczeni pracownicy Organizatora, którzy posiadają
odpowiednie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty świadczące na rzecz
Organizatora usługi IT, prawne lub księgowe - tylko w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu wskazany w
regulaminie konkursu a w przypadku zwycięzców także przez okres 5-ciu lat od dnia wydania nagrody.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych);
b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych);
e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w
Konkursie/uzyskania odpowiedzi na wiadomość Uczestnika Konkursu wysłaną za pomocą maila
kontaktowego .
8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
9. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
§8
Postępowanie reklamacyjne
1.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po
jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia Konkursu (dla
reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).

2.

3.

4.
5.

Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Przetestuj moc - konkurs” na
adres Organizatora (ul. Jana Olbrachta 29A/105, 01-102 Warszawa) lub elektroniczną na adres
kontakt@przetestujmoc.pl podając w tytule wiadomości „Przetestuj moc - konkurs”.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od
daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub
listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub
powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora .
§9
Postanowienia Końcowe

1.
2.

3.
4.

5.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową (hazardową), loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią
promocyjną, której wynik zależy od przypadku ( przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 , poz. 165 z późn. zm.).
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w trzyosobowym składzie.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu, jeżeli jest to
uzasadnione oraz jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i
nie naruszy praw nabytych Uczestników.
Treść Regulaminu dostępna jest przez Czas Trwania Konkursu na www.przetestujmoc.pl oraz w siedzibie
Organizatora.

