
Regulamin zabawy pod nazwą „Napisz #25latfestiwalu, #wiezamastercard” i zobacz swoje zdjęcie na ekranie 

25 Pol’and’rock Festival Kostrzyn nad Odrą 2019.” 

 

1. Organizatorem zabawy „Napisz #25latfestiwalu, #wiezamastercard” i zobacz swoje zdjęcie na 

ekranie 25 Pol’and’rock Festival Kostrzyn nad Odrą 2019”, (dalej jako: zabawa) jest Jacek 

Stachera, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod firmą BOSCATA Jacek Stachera, identyfikujący się numerem REGON 

141880204, oraz numerem NIP 527 234 12 84 z siedzibą w Warszawie (02-793) przy ul. Przy 

Bażantarni 13, (dalej jako: Organizator). Organizator przeprowadza zabawę na zlecenie 

Mastercard Europe SA, belgijskiej spółki zarejestrowanej przez Sąd Gospodarczy w Nivelles w 

Belgii (numer w rejestrze przedsiębiorców: RPR 0448038446), z siedzibą pod adresem: 198/A, 

Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia (dalej jako: Mastercard).  

2. Uczestnictwo w zabawie oznacza akceptację niniejszego regulaminu (dalej jako: regulamin). 

3. Zabawa rozpoczyna się w dniu 26.07.2019 r. i będzie trwała do dnia 03.08.2019 r.  

4. W zabawie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

5. Zabawa polega na umieszczeniu w dniach 26.07.2019 r. – 3.08.2019r. w mediach 

społecznościowych (tj. Facebook, Twitter, Instagram) zdjęcia oraz oznaczeniu zdjęcia 

#25latfestiwalu, #wiezamastercard. 

6. Zdjęcie oznaczone w sposób, o którym mowa w ust. 5 zostanie wyświetlone 5 krotnie podczas 

25. Festiwalu Pol’and’rock Festival Kostrzyn nad Odrą 2019 na ekranie umieszczonym w strefie 

Mastercard przez czas nie dłuższy niż 30 sekund jednorazowo.  

7. Uczestnik przystępując do zabawy oświadcza, iż posiada pełnię autorskich praw majątkowych 

do zdjęcia umieszczonego w mediach społecznościowych (tj. Facebook, Twitter, Instagram) 

przez Uczestnika i opatrzonego #25latfestiwalu, #wiezamastercard oraz że zdjęcie jest 

pozbawione wad prawnych, w tym w szczególności nie jest plagiatem, nie narusza dobrych 

obyczajów, dóbr osobistych lub praw osób trzecich.  Uczestnik oświadcza, iż uzyskał w zakresie 

niezbędnym do zgodnego z prawem i regulaminem udziału w zabawie zgodę osób, których 

wizerunek został utrwalony na zdjęciu. Zdjęcie nie może przedstawiać treści sprzecznych z 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przemocy, nagości, treści uznanych za 

sprzeczne z dobrymi obyczajami.  Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się poinformować o 

treści niniejszej klauzuli osoby, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu,  

 

8. Uczestnik biorąc udział w zabawie z chwilą wprowadzenia zdjęcia opatrzonego 

#25latfestiwalu, #wiezamastercard do systemu teleinformatycznego oraz do aplikacji mediów 

społecznościowych (tj. Facebook, Instagram, Twitter) udziela Organizatorowi licencji na 

korzystanie przez Organizatora z całości autorskich praw majątkowych do zdjęcia na czas 

trwania autorskich praw majątkowych bez ograniczeń terytorialnych, oraz do wykonywania 

praw zależnych do z prawem do udzielania sublicencji osobom trzecim, na następujących 

polach eksploatacji: 

(A) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, a także wszelkimi innymi środkami i technikami, w jakiejkolwiek 

formie, w tym w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, 



blue ray, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach 

kompaktowych i wszelkich innych istniejących; 

(B) wprowadzanie do pamięci serwerów (komputerów) w zakresie niezbędnym dla 

udostępniania zdjęcia na ekranie na ekranie umieszczonym w strefie Mastercard na 

25. Pol’and’rock Festival Kostrzyn nad Odrą 2019 r. tym w szczególności serwisach 

Internetowych, multimedialnych, prowadzonych za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych; 

(C) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zdjęć; 

(D) w zakresie rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt (b) –(c) 

powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w 

ramach sieci Internet, sieci multimedialnych, sieci telekomunikacyjnych. 

9. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania w imieniu Uczestnika w szczególności o 

formie udostępnienia zdjęcia publiczności, fragmentaryzacji, przemontowywaniu, ekstrakcji 

poszczególnych elementów w celu ich rozpowszechnienia zgodnie z wolą Organizatora. 

Ponadto Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw osobistych przez 

inne podmioty oraz udziela Organizatorowi prawa do rozporządzania wszystkimi powołanymi 

w niniejszym ustępie zgodami, uprawnieniami, zezwoleniami. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęcia w całości lub w częściach, a także na 

połączenie z innymi utworami, w tym utworami słownymi, graficznymi, słowno-graficznymi, 

audialnymi, audiowizualnymi itp. W szczególności podczas wykonywania praw nabytych do 

zdjęć Organizator jest uprawniony do przerywania zdjęć reklamami i materiałami 

promocyjnymi, wedle własnego uznania. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na działania 

promocyjne i reklamowe a w przypadku rozpowszechnienia w dowolnych mediach, na 

dowolnych nośnikach i kanałach rozpowszechniania, w tym w filmach, trailerach, fotosach, 

recenzjach, opisach, komentarzach. 

11. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęcia przez Organizatora i udostępnienie zdjęcia 

anonimowo. 

12. Udzielenie wszelkich licencji, uprawnień, zgód i zezwoleń, a także przekazanie własności 

egzemplarza przez Uczestnika Organizatorowi na podstawie regulaminu następuje 

nieodpłatnie. Organizator nie dokonuje zwrotu kosztów Uczestnikowi ani kosztów transmisji 

danych. 

13. Uczestnik zabawy ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw 

majątkowych lub autorskich praw osobistych oraz praw do wizerunku, osób których wizerunek 

został przedstawiony na zdjęciu w związku z korzystaniem przez Organizatora ze zdjęcia. 

Uczestnik zaspokoi na swój koszt wszelkie uzasadnione roszczenia osób i podmiotów trzecich 

z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek korzystania ze zdjęcia Uczestnika przez 

Organizatora, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Organizatora lub zasądzenia od 

Organizatora – do zwrotu regresowo na wezwanie Organizatora całości pokrytych roszczeń 

oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, 

w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego. 

Uczestnik przystąpi nadto na swój własny koszt, na wezwanie Organizatora lub 

kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego 

toczącego się z udziałem Organizatora, a wynikłego z okoliczności, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

14. Organizator nie zwraca nadesłanych w ramach zabawy przez Uczestnika zdjęć. Uczestnik 

przenosi własność egzemplarza zdjęcia na Organizatora z chwilą wprowadzenia pliku do 

systemu teleinformatycznego. 



15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się pojawić problemy techniczne, 

skutkujące brakiem  wyszukania przez Organizatora  zdjęcia Uczestnika  powstałe na skutek 

wadliwości funkcjonowania systemów teleinformatycznych, lub programów komputerowych 

jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej 

staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w 

przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; przerw 

w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych lub aplikacji mediów społecznościowych (tj. 

Facebook, Instagram, Twitter) zaistniałych z przyczyn technicznych lub niezależnych od 

Organizatora. 

16. Organizator jest jedynym uprawnionym podmiotem do decydowania o tym, czy 

rozpowszechni zdjęcie Uczestnika. Rozpowszechnienie (wykorzystanie) zdjęcia przez 

Organizatora jest prawem Organizatora, a nie jego obowiązkiem. 

17. Administratorem danych osobowych Uczestników zabawy jest Organizator (dane kontaktowe 

zostały podane w ust. 1). 

18. Dane osobowe będą przetwarzane 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

19. Wizerunek Uczestnika będzie przetwarzany w celu organizacji i przeprowadzenia akcji, dane 

te mogą być powierzone podmiotom wykonującym usługi informatyczne, prawne, graficzne, 

programistyczne na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 

wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem zabawy. 

20. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

zabawie: 

a) Dane osobowe tj. wizerunek będzie przetwarzany przez Administratora w celach określonych 
w powyższym oświadczeniu na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

b) Podanie danych osobowych, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem 
zawarcia umowy. Bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie celów określonych w 
powyższym oświadczeniu. 

c)  dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Jednak w przyszłości może się 
okazać, że Administrator zadecyduje o przekazaniu danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, wyłącznie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na 
podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub 
standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewni możliwość 
uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. 

d) dane osobowe w postaci wizerunku, nicka, oraz opisu zdjęcia będą usunięte nie później niż 10 
sierpnia 2019 r., po tym terminie dane osobowe zostaną usunięte z wyłączeniem danych, które 
będą niezbędne w celu spełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub 
jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych 
przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub 
administracyjnych.  

e) do danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na  rzecz 
Administratora usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, a także związane z 
organizacją imprez masowych. 

f) podane przez dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym 
przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. 

g) przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 



h) w każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

i) Wszystkie powyższe żądania będzie mógł Pan/Pani zgłaszać na adres biuro@boscata.pl lub 
adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Dane Osobowe”. 

j) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych. 

21. 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 ryzyka 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: 

przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego 

ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.  

22. Organizator nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie 

dostępnych i przetwarza wyłącznie dane podane przez Uczestnika. 

23. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji odnośnie do przebiegu zabawy przez 

cały czas jej trwania. Reklamację można złożyć listownie, osobiście, za pośrednictwem kuriera 

lub poprzez wiadomość e-mail na adres Organizatora: biuro@boscata.pl. Reklamacja powinna 

zawierać dopisek „Reklamacja –Zabawa”. Organizator poinformuje Uczestnika 

o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji.  

24. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Regulamin jest dostępny w siedzibie 

organizatora oraz na https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy 

 

 

 


