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Regulamin Konkursu „Ratujmy Foki” („Regulamin”) 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „#RatujmyFoki”, zwanego dalej „Konkursem” jest 

Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa, 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000160673 

(„Organizator”). 

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12.10.2018 r. do 

19.10.2018 r. 

3. Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook.com, na fanpage’u 

Organizatora pod adresem http://www.facebook.com/WWFpl („Fanpage”). 

§ 2 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest założenie/ posiadanie przez Uczestnika osobistego 

konta w serwisie Facebook i prowadzenie go zgodnie z regulaminem serwisu. W 

szczególności, Uczestnik, korzystając z serwisu jest zobowiązany używać prawdziwych danych 
osobowych.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i ich rodziny oraz posiadacze 
kont w serwisie Facebook typu „fanpage” oraz innych mających komercyjny charakter. 

Organizator wyklucza możliwość uczestniczenia w Konkursie przez jedną osobę używającą 
więcej niż jednego konta osobistego.  

§ 3 

Przystąpienie do konkursu 

1. Udział w Konkursie polega na opublikowaniu przez Uczestnika zalogowanego do własnego 
konta osobistego posta na Fanpage’u WWF w postaci dowolnej liczby 

zdjęć/filmików/tekstów przedstawiających odpowiedź na pytanie: Dlaczego Uczestnik chce 

chronić foki? 

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

§ 4 

Zasady Konkursu 

1. Pojedynczy wpis powinien składać się z tekstów lub jednego dobrej jakości 
zdjęcia/filmiku, o rozdzielności co najmniej 640x480 pikseli (zdjęcia) / 480p (filmiki) oraz 

w następującym formacie/formatach .jpg, .png, .tiff, .gif, .jps (zdjęcia) oraz .mp4, .avi, 
.3gp, .flv, .asf, .mkv,   
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.mpg, .ts, .wmv, .smv  (filmiki) opatrzonego hasztagiem #RatujmyFoki oraz informacji gdzie 

zdjęcie zostało zrobione. 
2. Każdy Uczestnik może opublikować dowolną liczbę zdjęć konkursowych zgodnie z § 3 ust. 

1. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do umieszczenia opisu, który nie zawiera sformułowań 
powszechnie uznanych za obraźliwe, treści sprzecznych z prawem lub naruszających 
prawa osób trzecich, w tym ich dobra osobiste. Każdy wpis przed opublikowaniem będzie 
podlegał moderacji oraz akceptacji przez Organizatora. Organizator zastrzega prawo 

usunięcia publikacji, która w ocenie Organizatora naruszy niniejszy ust. 3.  
4. Po zakończeniu Konkursu, Organizator wybierze spośród opublikowanych wpisów cztery, 

które wedle oceny Organizatora, spełniają wymogi merytoryczne i subiektywne walory 
estetyczne. Decyzja Organizatora dotycząca wyboru zwycięzców Konkursu jest 
ostateczna. 

5. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje w odpowiedzi pod wpisami Uczestników, 

wybranych przez Organizatora zgodnie z ust. 5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do 

kontaktu z Organizatorem w wiadomości prywatnej w terminie do 7 dni od dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu 

6. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody opisane w §6. 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
przez Organizatora w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem 
Konkursu.  

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, których zakres obejmował 
będzie: imię i nazwisko, adres e-mail; zostanie wyrażona przez dokonanie wpisu z pracą i 
udział w konkursie. 

3. Wszystkie dane przetwarzane przez WWF Polska zabezpieczone są zgodnie z RODO, Ustawą z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z 

późn. zm.) oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony i 
bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Fundację 
wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji konkursu oraz dostarczenia nagród 

uczestnikom konkursu.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu będą: firma kurierska oraz podmioty 

współpracujące z Fundacją WWF Polska w kampaniach i projektach informacyjno-

edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.  
6. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który przetwarza dane osobowe 

zgodnie z rozporządzeniem RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu przeprowadzenia 
konkursu, wycofania zgody, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują 
przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
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8. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich 
poprawiania i usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez 

Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez 
skontaktowanie z Organizatorem na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook lub 
wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: skobus@wwf.pl. 

10. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w każdym czasie trwania Konkursu, do upływu 
terminu określonego w § 1 ust. 2. 

11. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu jest związany warunkami niniejszego Regulaminu. 
12. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na: 

a.  wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku w związku z Konkursem; 

b. wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu 
używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata 
Konkursu.  

13. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić  
na inne osoby i podmioty. 

14. Uczestnicy Konkursu mający wątpliwości i pytania związane z przetwarzaniem ich danych 
osobowych mogą kierować na adres: skobus@wwf.pl. 

 

§6  

Prawa autorskie 

1. Uczestnik oświadcza, iż: 
a) Przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęć/zdjęcia/filmików określonego w 

§4 ust. 1 ( dalej jako „utwór”); 

b) Autorskie prawa majątkowe do utworu nie są w żaden sposób ograniczone ani 
obciążone na rzecz osób trzecich; 

c) Przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych nie narusza 
jakichkolwiek praw osób trzecich. 

2.  Uczestnik przenosi bezpłatnie na Nabywcę majątkowe prawa autorskie do utworu w 
zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności 
na następujących polach eksploatacji oraz bez ograniczeń terytorialnych: 

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- 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 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, w szczególności w celach 

promocyjnych, reklamowych i marketingowych w mediach elektronicznych, w 

szczególności na oficjalnej stronie internetowej Organizatora: www.wwf.pl, stronie 

internetowej portalu społecznościowego FACEBOOK, INSTAGRAM itp.  

http://www.wwf.pl/
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3.  Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora wszelkich zmian, 
aktualizacji i uzupełnień utworu. 

4. Uczestnik niniejszym zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich 
do opracowań utworu oraz przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich.  

5. Organizator nie jest zobowiązany do każdorazowego oznaczania autorstwa egzemplarza. 

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienie przez osoby trzecie 
przeciwko Organizatorowi z roszczeniami wynikającymi z naruszeń ich praw, Uczestnik 
zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń 
z tego tytułu. 

7. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających 
z powyższych tytułów przeciwko Organizatorowi, Uczestnik będzie zobowiązany do 
przystąpienia w procesie do Organizatora i podjęcia wszelkich czynności w celu jego 
zwolnienia z udziału w sprawie i zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów obsługi 
prawnej.  

§ 7 

Nagrody 

1. Uczestnicy, którzy zostaną wybrani przez Organizatora zgodnie z § 4 i podejmą czynności, o 
których mowa w § 4 ust. 6, będą uprawnieni do uzyskania nagrody rzeczowej w postaci 
pluszowych upominków, t-shirtów i worków WWF. 

2. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez zwycięskich Uczestników w 
zgłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 5. Wysyłka nagród nastąpi do trzech tygodni od czasu 

ogłoszenia wyników konkursu § 7. 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie niezwłocznie, w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 
14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana przez Organizatora 
. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „[Konkurs Ratujmy Foki]”. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany, administrowany, ani 

stowarzyszony z portalem Facebook. Wszelkie informacje podawane przez uczestników 

Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestników konkursu, którzy 

naruszyli postanowienia niniejszego Regulaminu lub umieścili zdjęcie konkursowe po upływie 
czasu trwania niniejszego Konkursu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych. 

4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem będzie rozstrzygać sąd właściwy dla 
Organizatora  

5. Regulamin Konkursu będzie dostępny przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.wwf.pl, pod linkiem: 

https://www.wwf.pl/plik/konkurs-ratujmyfoki-2018. 

6. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną, za 
pośrednictwem Fanpage’u lub wysyłając e-mail pod adres: skobus@wwf.pl.  

 

 

http://www.wwf.pl/

