Rzeszów, dn. 15.03.2021 r.

Regulamin Jubileuszowego Konkursu Sonia 2021
§1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się
konkurs artystyczny „Jubileuszowy Konkurs Sonia 2021”, zwany dalej: „Konkursem”.
2. Konkurs „Jubileuszowy Konkurs Sonia 2021” organizowany jest przez Sonia Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. prof. Ludwika Chmaja 6, REGON: 690365224,
NIP: 8131097731, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:
0000199077 zwanymi dalej ORGANIZATOREM.
3. Przesłanie pracy jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treść niniejszego
regulaminu.
§2
1. Jubileuszowy Konkurs Sonia 2021 przeprowadzony zostanie na terenie całej Polski
w okresie 15.03.2021 r. - 30.04.2021 r.
2. Jubileuszowy Konkurs Sonia 2021 nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia
19.11.2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540).
§3
1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby prawne oraz pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu w całości, a ponadto przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się
do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
4. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych uczestnika,
tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, nazwy firmy oraz NIP-u.
6. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych powoduje wykluczenie
z Konkursu.
7. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji
celów, w których są przetwarzane.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1)
dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2)
przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
3)
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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§4
Zasady konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) dostarczenie do siedziby Organizatoraw terminie od 15.03.2021r. godz. 00:00:01 do
30.04.2021 r. godz. 23:59:59, dowolnej formy artystycznej związanej z firmą Sonia takiej
jak: hasło, wiersz, fotografia, rysunek itp.
oraz
b) dokonanie zakupu produktów z biuletynu targowego na kwotę 5 000 zł netto;
2. Uczestnik dokonując zakupu na wielokrotność kwoty 5 000 zł netto ma prawo do złożenia
kolejnych prac.
3. Spośród nadesłanych prac, przy zachowaniu warunku zakupu na min. 5 000 zł netto
pięcioosobowa Komisja Konkursowa wyłoni 30 prac.
4. Członkami Komisji Konkursowej będą pracownicy firmy Sonia Sp. z o.o.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
6. Kryteria oceny: przy wyborze laureatów, Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim
własnym uznaniem, biorąc pod uwagę nawiązanie do marki Sonia Sp. z o.o., pomysłowość,
samodzielność, wyraz artystyczny.
7. Na każdej pracy należy, w widocznym miejscu, zamieścić informację, w sposób
uniemożliwiający jej przypadkowe odpadnięcie z następującymi danymi: imię
i nazwisko, nazwa firmy, NIP, telefon, mail.
8. Do każdej pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszenia do
Konkursu” stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu wraz z podpisaną klauzulą
informacyjną RODO.
9. Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora i mogą być wykorzystywane do
różnych publikacji bez zgody ich autorów.
10. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być stworzone samodzielnie przez Uczestnika, oraz
wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych.
Organizator jest zwolniony z wszelkich roszczeń osób trzecich w tym dotyczących praw
autorskich i pokrewnych. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik.
11. Nagrody w konkursie: pierwsze miejsce skuter elektryczny, drugie miejsce iPad, trzecie
smartfon, 4-30 miejsca atrakcyjne nagrody dla wyróżnionych prac.
12. Łączna wartość wszystkich nagród to 40 000 zł.
13. Praca Konkursowa nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak
również zwierać treści dyskryminujące osoby trzecie ze względu na płeć, rasę, pochodzenie,
wyznanie, poglądy polityczne, religie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
W razie naruszenia ww. obowiązku, Zgłoszenie nie będzie brało udziału w Konkursie i
Komisja Konkursowa będzie uprawniona do wykluczania takich Zgłoszeń z Konkursu.
14. Laureaci o wygranych nagrodach i sposobie ich odbioru zostaną powiadomieni przez
Organizatora, w formie mailowej na adres podany w karcie zgłoszeniowej.
15. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana do dnia 15.05.2021 r. na stronie
internetowej www.sonia.pl
16. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami podatkowymi.
17. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie równowartości w
formie pieniężnej.
18. Nagrody nieodebrane do 30.06.2021 pozostają własnością Organizatora.
§5
1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin
jest do wglądu od 15.03.2021 r. na stronie internetowej www.sonia.pl
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie
decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
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4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły
wyższej.
§6
1. Reklamacje związane z Konkursem winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem
poleconym, pod rygorem nieważności, na adres Organizatora podany w niniejszym
Regulaminie nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców.
2. Laureat Konkursu, który nie otrzymał nagrody może złożyć reklamację w terminie 14 dni od
wskazanej w Regulaminie daty wydania nagród.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji
oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w formie pisemnej na adres wskazany
w reklamacji.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia
Konkursowego przez Uczestników, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania
Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji podanych przez Uczestnika
Konkursu uniemożliwiające zidentyfikowanie i odnalezienie Zwycięzcy.
§7
PRAWA AUTORSKIE
1. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania
Konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują
mu
pełne
autorskie
prawa
majątkowe
do
Zadania
Konkursowego.
2. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa
majątkowe do nagrodzonych Zadań Konkursowych, co w szczególności obejmuje następujące pola
eksploatacji:
a. zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub
cyfrową,
b. wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci
komputerowych,
c. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
d. 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, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w
charakterze znaku towarowego.
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w razie zgłoszenia roszczeń lub
pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora
Zadań Konkursowych, do której prawa nabył na mocy niniejszego regulaminu.
Załącznik nr 1: Karta zgłoszeniowa wraz z klauzą informacyjną RODO.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu: Jubileuszowy Konkurs Sonia 2021
Rzeszów, dn. 15.03.2021 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU

Jubileuszowy Konkurs Sonia 2021
1.Dane Uczestnika konkursu:

Imię nazwisko/ nazwa firmy/ NIP: …………………………………………….
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………
Nr telefonu: ………………………………………………………………………
Adres e mail: …………………………………………………………………….
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z 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 ) RODO - wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów
związanych z przeprowadzeniem konkursu „Jubileuszowy Konkurs Sonia 2021”. Oświadczam, że zapoznałam /em się̨ z
Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych.
3. Wyrażam zgodę̨ na nieodpłatne wykorzystywanie , prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby Konkursu
oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, mojego wizerunku i wypowiedzi , utrwalonych jakakolwiek techniką ,
na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być́ użyty do rożnego rodzaju
form elektronicznego przetwarzania , kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób , może być́
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem mogą̨ być́ cięte ,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach
informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Niniejsza zgoda obejmuje
wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora konkursu.
4. Oświadczam, iż w chwili podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę̨ na Organizatora konkursu
- bezterminowo,
nieodpłatnie oraz w sposób nieograniczony ilościowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do utworu – pracy
konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu - na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Organizator uzyskuje nieograniczone prawo
do:
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,
wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż̇ określony w pk
t b – 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.
5. Oświadczam, iż̇ utwór jest mojego autorstwa i w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.
6. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu z dnia 15.03.2021 i wyrażam zgodę na jego treść.

…………………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………
Imię, nazwisko, pieczęć
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Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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) – RODO - informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sonia sp. z o.o. z/s w Rzeszowie,
ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów, NIP: 8131097731, e-mail: daneosobowe@sonia.pl
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: Maciej Majewski
3) dane osobowe będą̨ przetwarzane wyłączenie na cele związane z zorganizowaniem
,
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu: „Jubileuszowy Konkurs Sonia 2021”,
na podstawie świadomej zgody osób , których dane dotyczą̨ - art. 6 ust 1 lit a RODO, a także
w celu: archiwizacyjnych i realizacji obowiązków podatkowych i księgowych, wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) dane będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
konkursu artystycznego „Jubileuszowy Konkurs Sonia 2021” oraz przez okres archiwalny;
5) dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim, tj. księgowość, poczta, firmy
kurierskie (w przypadku przyznania i doręczenia nagrody);
5) osoba, której dane osobowe są̨ przetwarzane ma prawo do : dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
6) osoba, której dane osobowe są̨ przetwarzane ma pr awo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
7) osoba, której dane osobowe są̨ przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w
„Jubileuszowy Konkurs Sonia 2021” oraz przez okres archiwalny;
9) dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowan
profilowania.

…………………………………………….
(miejscowość i data)

konkursie

y, w tym w formie

……………………………………
Imię, nazwisko, pieczęć
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