
[Edycja 2019, 13.08.2019] 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Pokój ucznia” 

 

I. Postanowienia ogólne.  

1. Organizatorem Konkursu „Pokój ucznia” (dalej: „Konkurs”) jest x-kom Sp. z o. o. z siedzibą w /42-202/ 

Częstochowie, przy ul. Bojemskiego 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000429838, posługującej się NIP: 9492107026, wysokość kapitału zakładowego: 10.000.000,00 zł (dalej: 

„Organizator”).  

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu strony internetowej 

Konkursu http://lp.x-kom.pl/a/stanowisko-ucznia (dalej: „Strona konkursowa”), na której dostępny jest formularz 

zgłoszeniowy. 

3. Konkurs trwa od dnia 28.08.2019 2019 r. do dnia 02.10.2019 r.  

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymagania oznaczone niniejszym Regulaminem.  

6. Nagroda w konkursie została szczegółowo opisana w pkt IV 2 niniejszego Regulaminu (dalej: „Nagroda”). 

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie.  

1. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby fizyczne 

nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

które spełniły wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem. W przypadku osób nieposiadających pełnej 

zdolności do czynności prawnych, warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie pisemnej 

zgody na udział w Konkursie przez opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego.  

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:  

a) pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin,  

b) osoby współuczestniczące w organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.  

3. Konkurs skierowany jest do osób, które chcą stworzyć swoje komputerowe stanowisko pracy lub unowocześnić 

posiadane obecnie, poprzez wprowadzenie do niego nowych sprzętów biurowych i technologicznych.  

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 11.09.2019 r. przesłać Organizatorowi za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora na Stronie konkursowej zgłoszenie do Konkursu zawierające:  

a) link do uprzednio przygotowanego przez Uczestnika Konkursu, krótkiego filmu (nie krótszy niż 1 minuta i nie 

dłuższy niż 5 minut) udostępnionego przez Uczestnika Konkursu na kanale Uczestnika Konkursu w portalu 

YouTube (dostęp do filmu może mieć charakter publiczny lub niepubliczny wg uznania Uczestnika Konkursu) 

w treści, którego to filmu Uczestnik Konkursu:  

i. zaprezentuje swój pokój, w którym pojawić ma się stanowisko komputerowe, lub w którym obecne 

stanowisko komputerowe się znajduje, 

ii. uzasadni, dlaczego to on powinien otrzymać Nagrodę,  

iii. film nie może zawierać wizerunku żadnych innych osób poza Uczestnikiem Konkursu i osób względem 

których Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wyrażenia za te osoby zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku (np. dzieci, względem których sprawowana jest władza rodzicielska),   

http://lp.x-kom.pl/a/stanowisko-ucznia


b) skan pisemnego oświadczenia Uczestnika Konkursu zawierający jego kompletne, wymagane dla potrzeb 

realizacji Konkursu, dane oraz udzielone zgody wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

c) w przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – skan pisemnej 

zgody na udział tej osoby w Konkursie wraz ze skanami potwierdzonych przez opiekuna 

prawnego/przedstawiciela ustawowego oświadczeń i zgód, o których mowa w ppkt b) powyżej.  

5. Imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu, może być ujawnione publicznie.  

6. Przystąpienie do Konkursu poprzez czynności oznaczone w pkt 4 oznacza, że Uczestnik Konkursu:  

a) akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania,  

b) wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego imienia, nazwiska i wizerunku dla celów 

Konkursu oraz na potrzeby filmu, który zostanie nakręcony podczas Konkursu,  

c) oświadcza, że przysługuje mu całokształt autorskich praw majątkowych i osobistych do filmu stanowiącego 

element zgłoszenia konkursowego, zaś prawa te nie są obciążone w jakimkolwiek zakresie i na rzecz 

jakichkolwiek podmiotów trzecich, a w przypadku wygranej w Konkursie zobowiązuje się on przenieść na 

rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do tego filmu oraz zaakceptować ograniczenia jego 

autorskich praw osobistych w zakresie oznaczonym umową jaką zawrze z Organizatorem jako zwycięzca 

Konkursu, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

 

III. Przebieg Konkursu.  

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie czynności, o których mowa  w pkt II 4 niniejszego 

Regulaminu. Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać w okresie od dnia 28.08.2019 r. do dnia 11.09.2019 r.  

2. Organizator powoła sześcioosobowe Jury Konkursowe, które w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

dokona wyboru jednego Zwycięzcy Konkursu, którego film będący elementem zgłoszenia konkursowego uzna za 

najciekawszy.  

3. Jury Konkursowe dokona wyboru Zwycięzcy Konkursu w terminie do dnia 18.09.2019 r.  

4. Imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości po zawarciu przez niego z 

Organizatorem umowy, o której mowa w pkt II 6 lit. „c” niniejszego Regulaminu.  

5. Po publicznym ogłoszeniu Zwycięzcy Konkursu, Organizator w terminie do dnia ... 2019 r. przygotuje projekt 

stanowiska komputerowego dla Zwycięzcy Konkursu, stanowiący jeden z elementów Nagrody.  

6. Nagroda dla Zwycięzcy Konkursu zostanie przekazana w terminie do dnia 02.10.2019 r. Zwycięzca Konkursu 

przyjmuje do wiadomości, że wykonanie Nagrody może trwać dłużej niż jeden dzień, na co wyraża zgodę i 

zobowiązuje się do zapewnienia swobodnego dostępu do pomieszczenia, w którym ma być zrealizowana Nagroda 

we wskazanych uprzednio przez Organizatora dniach i godzinach. 

7. Z przebiegu procesu przekazywania stanowiska komputerowego Zwycięzcy Konkursu nagrany zostanie film (dalej: 

„Film”), którego treść zawierać będzie m.in.:  

a) wygląd pokoju Zwycięzcy Konkursu przed przekazaniem stanowiska,  

b) wybrane ujęcia przedstawiające prace stylizacyjne,  

c) finalny wygląd pokoju z nowym stanowiskiem,  

d) komentarze i rozmowy ze Zwycięzcą Konkursu.  

8. Film nie będzie obejmował:  



a) ujęć innych pomieszczeń nieruchomości, w której znajduje się pokój, w którym wykonywane będzie 

stanowisko komputerowe, 

b) wizerunku osób innych niż Zwycięzca Konkursu oraz pracownicy/współpracownicy Organizatora. W 

przypadku udziału osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, film może obejmować 

wizerunek zarówno Zwycięzcy Konkursu, jak i jego opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego.  

Za zgodą Zwycięzcy Konkursu wyrażoną na piśmie, w filmie mogą być uwidocznione wizerunki innych osób (np. 

dzieci lub osób pozostających pod pieczą prawną Zwycięzcy Konkursu, innych członków rodziny).  

9. Film będzie publikowany przez Organizatora według jego uznania dla celów promocyjno-reklamowych, zaś 

Zwycięzca Konkursu poprzez zgłoszenie do Konkursu wyraża bezwarunkowo i nieodpłatnie zgodę na 

wykorzystanie jego wizerunku w Filmie.  

 

IV. Nagroda.  

1. Fundatorem Nagrody jest Organizator.  

2. Na Nagrodę w Konkursie składa się:  

a) udział w Filmie,  

b) nagroda rzeczowa obejmująca: przygotowanie projektu oraz wykonanie stanowiska komputerowego wraz z 

niezbędnym wyposażeniem, wybranym przez Organizatora, obejmującym: biurko wraz z oświetleniem, 

krzesło oraz sprzęt komputerowy: laptop, drukarka, klawiatura oraz inne, wybrane przez Organizatora 

akcesoria i dodatki; 

c) nagroda pieniężna ustalona w oparciu o rzeczywistą wartość prac koniecznych do stworzenia stanowiska 

komputerowego Zwycięzcy Konkursu. 

3. Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zryczałtowanej wysokości 10% 

wartości Nagrody, stosownie do postanowień art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Zobowiązanym do poboru i odprowadzenia tego podatku jest Organizator.  

4. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora z należnej mu Nagrody jej części pieniężnej 

na poczet kwoty należnego zryczałtowanego podatku od nagród celem przekazania go właściwemu organowi 

podatkowemu.  

5. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę Konkursu z Nagrody, nagroda ta przepada.  

6. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną nagrodę lub 

ekwiwalent pieniężny.  

7. Niezrealizowanie nagrody w trakcie Konkursu z winy podmiotu innego niż Organizator, skutkuje wygaśnięciem 

prawa do Nagrody.  

 

V. Reklamacje.  

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu można zgłaszać na adres siedziby Organizatora, adres poczty 

elektronicznej: ..., lub w inny sposób umożliwiający Organizatorowi bezpośrednie zapoznanie się z treścią 

zgłoszenia reklamacyjnego i umożliwiający odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne. Reklamacje będą 

rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia, w którym Organizator otrzyma zgłoszenie. 

2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje nie później niż w terminie 14 dni od daty 

jego zakończenia. 



3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe podmiotu zgłaszającego reklamację, jak 

również dokładny opis stanu faktycznego oraz wskazanie przyczyny reklamacji wraz z datą wystąpienia zdarzenia 

będącego jej przyczyną. 

 

VI. Ochrona danych osobowych.  

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się 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 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000). 

2. Dane osobowe uczestników konkursu współadministrowane są przez: 

a) x-kom sp. z o. o. z siedzibą w /42-202/ Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429838, 

posługującą się numerem NIP: 9492107026 i REGON: 241123546; 

b) x-kom services sp. z o.o. z siedzibą w /00-867/ Warszawie, Aleja Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429392, 

posługującą się numerem NIP: 1231271834 i REGON: 146256887. 

3. Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji konkursu, a 

zwycięzcy również w celu dostarczenia nagrody wraz z przyznanymi prawami, oraz w związku ze 

sprawozdawczością podatkową i księgową. 

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie. 

6. Przetwarzane będą dane osobowe uczestników obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, wizerunek 

przetwarzanego, o którym mowa w  pkt II ust 4 i Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu, a w przypadku zwycięzcy 

dodatkowo adres, pod który należy dostarczyć nagrodę oraz wizerunek z nagrań Filmu, o którym mowa w pkt III 

ust. 6-9 Regulaminu Konkursu. 

7. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:                    

iod@x-kom.pl. 

8. Podanie danych osobowych przez uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie  

i zawarcia umowy, a w przypadku zwycięzcy dodatkowo w celu otrzymania nagrody. 

9. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

10. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:iod@x-kom.pl


11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu. 

12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane w trakcie trwania umowy pomiędzy Uczestnikiem, a 

Administratorem oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 

przechowywania dokumentów dotyczących umowy oraz rozliczeń. 

14. 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 i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko 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. 

 

VII. Postanowienia końcowe.  

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.  

2. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym, w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847). 

4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.  

 

  



Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu „Pokój ucznia”. 

 

 OŚWIADCZENIE 

 

1. Ja, niżej podpisany ... oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w całości lub w dowolnych 

fragmentach mojego wizerunku i/lub wizerunku małoletniego ... pozostającego pod moją opieką prawną, 

zarejestrowanego w związku z realizacją produkcji Filmu, o którym mowa w pkt III 7 Regulaminu „Pokój ucznia” 

związanego z przygotowaniem i odbiorem Nagrody w rozumieniu postanowień powołanego Regulaminu. 

Wizerunek może być rozpowszechniany w ramach wskazanej wyżej produkcji przez x-kom sp. z o.o. z siedzibą w 

Częstochowie (dalej: „Spółka”), na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym na pokazach publicznych, 

imprezach masowych, w prasie, magazynach, materiałach reklamowych, sieci multimedialnej i Internecie. W 

rozumieniu niniejszego zezwolenia poprzez wizerunek rozumie się w szczególności wypowiedź oraz postać osoby. 

2. Zezwolenie powyższe obejmuje także zgodę rozpowszechnianie wizerunku w celach promocyjnych Spółki, na 

wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności za pomocą publicznych odtworzeń lub wyświetleń oraz 

w Internecie. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie wiąże się z 

obowiązkiem zapłaty na moją rzecz jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

4. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich. 

 

 

 

                                                                                     ..................................................... 

(Imię i nazwisko, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu „Pokój ucznia”. 

 

 

UMOWA 

ze Zwycięzcą Konkursu „Pokój ucznia” 

 

Zawarta w dniu ……………..w Częstochowie, pomiędzy: 

 

x-kom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w /42-202/ Częstochowie, przy  

Bojemskiego 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 

Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429838, posługującej 

się NIP: 9492107026, wysokość kapitału zakładowego: 10.000.000,00 zł, zwanym dalej Organizatorem, reprezentowaną 

przez:  

…………………………………. 

 

a 

 

…………………………………………….. zam. w /…………./ ……………, przy ul. ……………, legitymujący/legitymująca się dowodem 

osobistym o nr ……………., PESEL: ……………..,  

 

w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych: 

działającego w imieniu małoletniego ..., PESEL: ...  

 

zwanym/zwaną dalej Zwycięzcą konkursu 

 

Preambuła 

W rezultacie wyłonienia zwycięzcy w konkursie „Stanowisko dla Ucznia”, którego organizatorem jest  

x-kom Sp. z o. o. (dalej: Konkurs), strony zawierają umowę o następującej treści. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad: 

a) przeniesienia przez Zwycięzcę konkursu na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do filmu stanowiącego 

element zgłoszenia do Konkursu (dalej: Film Zgłoszeniowy), 

b) wydania Zwycięzcy konkursu nagrody z tytułu zwycięstwa w Konkursie, 

c) udziału Zwycięzcy konkursu w nagraniu filmu z przebiegu konkursu (dalej: Film z Konkursu). 



 

§ 2 

Film Zgłoszeniowy 

1. Zwycięzca konkursu oświadcza, że samodzielnie wykonał Film Zgłoszeniowy, który następnie udostępnił 

Organizatorowi na potrzeby uczestnictwa w Konkursie. 

2. Zwycięzca konkursu oświadcza, że Film Zgłoszeniowy jest przejawem jego twórczości  

o charakterze indywidualnym i stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Prawo autorskie). 

3. Zwycięzca konkursu oświadcza także, że przysługuje mu całokształt autorskich praw majątkowych i osobistych do 

Filmu Zgłoszeniowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zaś prawa te nie są obciążone w jakimkolwiek 

zakresie i na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich, a także nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby 

w przyszłości narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania oraz 

rozpowszechniania Filmu Zgłoszeniowego. 

4. Na  mocy niniejszej umowy Zwycięzca konkursu przenosi na rzecz Organizatora całość autorskich praw majątkowych 

do Filmu Zgłoszeniowego. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Filmu Zgłoszeniowego następuje na następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach; 

b) wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy; 

c) najem i użyczenie egzemplarzy; 

d) publiczne odtwarzanie; 

e) reemitowanie; 

f) odtwarzanie; 

g) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w wybranym miejscu i czasie; 

h) wykorzystywanie w ramach kompilacji udostępnianych w formie cyfrowej; 

i) wprowadzanie do pamięci sprzętu komputerowego w tym jako części szerszego systemu informatycznego; 

j) przechowywanie oraz przetwarzanie w systemach informatycznych Organizatora; 

k) wprowadzenie, przesyłanie i udostępnianie za pośrednictwem sieci Internet, zgodnie  

z jego charakterem, przeznaczeniem oraz uzasadnionymi potrzebami i charakterem działalności gospodarczej 

prowadzonej przez Organizatora; 

l) udostępnianie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób przy użyciu wszelkich środków 

posiadanych przez Organizatora; 

m) publikowanie, udostępnianie oraz używanie we wszelkich materiałach promocyjnych, reklamowych i 

handlowych, związanych z działalnością wykonywaną przez Organizatora. 

6. Przejście autorskich praw majątkowych do Filmu Zgłoszeniowego, następuje z chwilą zawarcia niniejszej umowy i 

nieodpłatnie, a korzyścią Zwycięzcy Konkursu jest nagroda związana ze zwycięstwem w Konkursie. 

7. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie ustalają, że z chwilą określoną w ust. 6 Organizator nabywa wyłączne 

prawa do rozporządzania i korzystania z Filmu Zgłoszeniowego w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 5, w ramach całego przedsiębiorstwa Organizatora oraz jednostek 

z nim powiązanych i współpracujących, zarówno w toku obecnie prowadzonej, jak i przyszłej działalności 

gospodarczej, w sposób i w zakresie niezbędnym do realizacji celu niniejszej umowy oraz wynikającym z charakteru 

i przeznaczenia Filmu Zgłoszeniowego, a także uzasadnionych potrzeb Organizatora oraz jednostek z nim 

powiązanych i współpracujących. 



8. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, 

przeróbek i innych modyfikacji Filmu Zgłoszeniowego w zakresie niezbędnym do korzystania z niego zgodnie z jego 

charakterem, przeznaczeniem i uzasadnionymi potrzebami Organizatora związanymi z realizacją celu niniejszej 

umowy lub prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

9. Organizator ma prawo korzystania z Utworu bez oznaczania jego autorstwa. 

10. Zezwolenie powyższe jest nieodwołalne i nie jest uzależnione od żadnych warunków oraz zostało udzielone bez 

prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

11. Dla uchylenia ewentualnych wątpliwości Zwycięzca konkursu potwierdza, że wraz  

z przeniesieniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do Filmu Zgłoszeniowego, Zwycięzca konkursu 

udziela Organizatorowi zezwolenia do wykorzystania swojego wizerunku oraz głosu utrwalonego w Filmie 

Zgłoszeniowym w pełnym zakresie wynikającym z uprawnień Organizatora do korzystania z Filmu Zgłoszeniowego. 

Zgoda ta wraz ze zgodą na podawanie imienia i nazwiska Zwycięzcy konkursu nie jest czasowo ani terytorialnie 

ograniczona i obejmuje prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji, w tym kadrowania wizerunku, zmiany 

rozdzielczości obrazu, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi i napisami, itp.  

Zezwolenie powyższe jest nieodwołalne i nie jest uzależnione od żadnych warunków oraz zostało udzielone bez 

prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

   

§ 3 

Wydanie Nagrody 

1. Strony niniejszym potwierdzają, że nagrodą w Konkursie jest: 

a) udział Zwycięzcy konkursu w Filmie z Konkursu, 

b) nagroda rzeczowa obejmująca: wszelkie materiały i urządzenia, w szczególności sprzęt komputerowy oraz 

meble, a także wszelkie prace konieczne do stworzenia Stanowiska 

c) nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej ustalonej  

w oparciu o rzeczywistą wartość materiałów i urządzeń oraz prac koniecznych do stworzenia Stanowiska dla 

Ucznia w pokoju zwycięzcy, przy czym ta część nagrody przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie zobowiązań 

Zwycięzcy konkursu z tytułu podatku od nagród. 

2. Strony zgodnie potwierdzają, że dla potrzeb wydania nagrody Zwycięzcy konkursu konieczne jest współdziałanie 

stron w zakresie wskazanym w niniejszej umowie. 

3. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska do publicznej wiadomości jako zwycięzcy 

Konkursu „Stanowisko dla Ucznia”. 

4. Po ogłoszeniu przez Organizatora publicznie imienia i nazwiska Zwycięzcy konkursu, jest on zobowiązany do 

udostępnienia Organizatorowi pokoju przeznaczonego do stylizacji oraz zapewnienia możliwości niezakłóconego 

przeprowadzenia stylizacji w okresie od dnia 24 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. 

5. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek istotnych zmian (takich, które mogłyby 

uniemożliwić lub utrudnić przekazanie Stanowiska dla Ucznia) w pokoju przeznaczonym do umieszczenia w nim 

stanowiska pomiędzy dniem zawarcia niniejszej umowy, a dniem zakończenia przekazania stanowiska dla ucznia w 

ramach niniejszej umowy. 

6. Stanowisko dla Ucznia dla Zwycięzcy konkursu odbędzie się w oparciu o projekt przygotowany przez Organizatora. 

Zwycięzca konkursu nie ma wpływu na kształt tego projektu, a z tytułu jego wdrożenia nie przysługują mu żadne 

roszczenia do Organizatora. 

7. Przekazanie stanowiska dla ucznia może obejmować może w szczególności: 

a) dostarczenie i montaż mebli  



b) usunięcie (do miejsca wskazanego przez Zwycięzcę konkursu) starych mebli lub ich renowację, zastąpienie 

nowymi meblami, 

c) dostarczenie elementów oświetlenia, bez zmian w instalacji elektrycznej, 

d) dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego dla gracza. 

8. Wszelkie materiały i urządzenia, w szczególności sprzęt komputerowy oraz meble, a także wszelkie prace konieczne 

do przekazania stanowiska dla ucznia stanowią nagrodę i ich koszt ponosi wyłącznie Organizator. 

9. Organizator po zakończeniu procesu stylizacji przekaże Zwycięzcy konkursu wszelką dostępną mu dokumentację 

gwarancyjną materiałów oraz urządzeń. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady mebli oraz urządzeń wykorzystanych w stanowisku 

dla ucznia, a Zwycięzca konkursu w przypadku ich wystąpienia zobowiązany jest do dochodzenia swoich roszczeń od 

gwarantów, przy czym w przypadku ewentualnych wad sprzętu komputerowego, Organizator zobowiązuje się 

dostarczyć Zwycięzcy konkursu wszelkiej pomocy w procesie realizacji jego praw gwarancyjnych.  

11. Przekazanie stanowiska dla ucznia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2018 r. i zakończy się zawarciem przez 

strony protokołu odbioru nagrody rzeczowej. W terminie do 3 dni od daty sporządzenie tego protokołu Organizator 

dokona potrącenia nagrody pieniężnej na poczet zobowiązań podatkowych Zwycięzcy konkursu wynikających z 

podatku od nagrody w Konkursie i dokona zapłaty tego podatku.  

12. W przypadku niewykonania przez Zwycięzcę konkursu jego zobowiązań oznaczonych  

w ust. 4 i 5, Organizator uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, a Zwycięzca 

konkursu traci prawo do nagrody.    

 

§ 4 

Film z Konkursu 

1. Strony zgodnie postanawiają, że elementem nagrody jest także udział Zwycięzcy konkursu w Filmie z Konkursu. 

2. Film z Konkursu stanowił będzie utwór w rozumieniu Prawa autorskiego i przygotowany będzie na zamówienie 

Organizatora przez podmiot trzeci, a całokształt autorskich praw majątkowych do tego filmu przysługiwał będzie 

wyłącznie Organizatorowi. 

3. Film z Konkursu nagrany zostanie zgodnie z wizją artystyczną jego twórcy, a zawierać może, w szczególności: 

a) fragmenty Filmu zgłoszeniowego, 

b) ujęcia pokoju Zwycięzcy konkursu sprzed stylizacji, 

c) wybrane ujęcia przedstawiające prace stylizacyjne, 

d) finalny wygląd pokoju po stylizacji, 

e) komentarze autorów projektu stylizacji oraz Zwycięzcy Konkursu. 

4. Film z Konkursu nie będzie obejmował: 

a) ujęć innych pomieszczeń nieruchomości, w której znajduje się stylizowany pokój,  

b) wizerunku osób innych niż Zwycięzca konkursu oraz współpracownicy Organizatora. 

5. Film z Konkursu będzie publikowany przez Organizatora według jego uznania dla celów promocyjno-reklamowych, 

zaś Zwycięzca konkursu udziela niniejszym bezwarunkowej  

i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie w tym filmie jego wizerunku. 

6. Dla uchylenia ewentualnych wątpliwości Zwycięzca konkursu potwierdza, że udziela Organizatorowi zezwolenia do 

wykorzystania w ramach Filmu z Konkursu oraz jego wszelkich opracowań, a także utworów zależnych, w tym 

plakatów, banerów, ulotek, itp., swojego wizerunku oraz głosu utrwalonego w Filmie z Konkursu w pełnym zakresie 

wynikającym z uprawnień Organizatora do korzystania z Filmu z Konkursu. Zgoda ta wraz ze zgodą na podawanie 

imienia i nazwiska Zwycięzcy konkursu nie jest czasowo ani terytorialnie ograniczona i obejmuje prawo do 

dokonywania wszelkich modyfikacji, w tym kadrowania wizerunku, zmiany rozdzielczości obrazu, opatrywania 



wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi i napisami, itp.  Zezwolenie powyższe jest nieodwołalne 

i nie jest uzależnione od żadnych warunków oraz zostało udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

7. Organizator zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek Zwycięzcy konkursu z pełnym poszanowaniem jego godności 

i dobrego imienia. 

 

§ 5 

Dane osobowe (klauzula RODO) 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się 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 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000). 

2. Dane osobowe Zwycięzcy konkursu współadministrowane są przez: 

c) x-kom sp. z o. o. z siedzibą w /42-202/ Częstochowie, ul. Bojemskiego 25, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429838, 

posługującą się numerem NIP: 9492107026 i REGON: 241123546; 

d) x-kom services sp. z o.o. z siedzibą w /00-867/ Warszawie, Aleja Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429392, 

posługującą się numerem NIP: 1231271834 i REGON: 146256887. 

3. Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji konkursu, a także w celu 

dostarczenia nagrody wraz z przyznanymi prawami, oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową. 

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie. 

6. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail (w celu kontaktu oraz informowania,  

także w mediach, o wynikach konkursu), numer telefonu, adres, pod który należy dostarczyć nagrodę, prawidłowy 

identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), data urodzenia, wizerunek, nazwa i adres właściwego urzędu 

skarbowego. 

7. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:                    

iod@x-kom.pl. 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie  i zawarcia 

umowy, a także w celu otrzymania nagrody. 

9.  Zwycięzcy konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje prawo do: 

g) sprostowania danych, 

h) usunięcia danych, 

i) ograniczenia przetwarzania danych, 

j) przenoszenia danych, 

k) wniesienia sprzeciwu, 

l) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

10. Zwycięzcy konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:iod@x-kom.pl


11. Dane Zwycięzcy konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

12. Dane Zwycięzcy konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

13. Dane Zwycięzcy konkursu będą przechowywane w trakcie trwania umowy pomiędzy Zwycięzcą konkursu, a 

Organizatorem (administratorem) oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów 

prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących umowy oraz rozliczeń. 

14. 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 i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko 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: 

d) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

e) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

f) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Spory powstałe w wyniku realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu dla siedziby 

Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie znajduje powszechnie obowiązujące prawo 

polskie.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

………………………………………                 ………………………………… 

Organizator        Zwycięzca konkursu 

 

 

 


