
 
  

  

Regulamin konkursu  

„Stylowy konkurs” 

1. Definicje  

Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w Regulaminie i należy je rozumieć   
w sposób, w jaki zostały opisane:  

 

1.1. Organizator – Organizatorem konkursu  i administratorem danych  osobowych pozyskanych w trakcie trwania 
konkursu jest Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-677,  ul. Taśmowa 7, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000015212, posiadający 
numer NIP 1130087046, 
 

1.2. Koordynator – koordynatorem konkursu jest Agencja Reklamowa Axel Janusz Dembiński Spółka 
Komandytowa, z siedzibą w Poznaniu (60-391), przy ul. Swoboda 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000 348380, NIP 779 236 97 75, REGON: 301351583,  
 

1.3. Konkurs – konkurs pod nazwą „Stylowy Konkurs” opisany w poniższym Regulaminie, 

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin konkursu „Stylowy Konkurs”, 

1.5. Zakup promocyjny – każdy zakup jednego z kompletów naściennych urządzeń klimatyzacyjnych DAIKIN – 
komplet stanowi: jednostka wewnętrzna oraz odpowiadająca jej jednostka zewnętrzna, zgodnie ze 
szczegółową listą produktów promocyjnych, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,  
 

1.6. Produkt promocyjny – produkt, który stanowi zakup promocyjny i jest potwierdzony dowodem zakupu 
(definicja ppkt. 1.7 niniejszego Regulaminu),  
 

1.7. Dowód zakupu – oryginalny paragon fiskalny lub faktura VAT potwierdzająca zakup promocyjny dokonany  
w trakcie trwania konkursu; dowód zakupu na potrzeby niniejszego konkursu powinien być czytelny, zgodny z 
oryginałem i nie sfałszowany 
 

1.8. Uczestnik – osoba spełniająca warunki pkt. 3 niniejszego Regulaminu, 

1.9. Laureat – osoba nagrodzona w konkursie zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie,  

Strona www – strona internetowa pod adresem https://www.daikin.pl/pl_pl/stylowy-konkurs.html 
1.10. , umożliwiająca dokonanie przez Uczestnika rejestracji zakupionego produktu promocyjnego wraz z 

przedstawieniem na stronie dowodu zakupu urządzenia oraz możliwością wysłania zadania konkursowego 
(definicja ppkt. 1.11. niniejszego Regulaminu), 
 

1.11. Zadanie konkursowe – przesłanie za pomocą Strony www przynajmniej dwóch zdjęć wybranego przez 
Uczestnika konkursu jednego wnętrza, którego metamorfozy chciałby dokonać wraz z uzasadnieniem 
dlaczego to wnętrze ma zostać odnowione, a także określenie zakresu elementów, które Uczestnik konkursu 
chciałby poddać metamorfozie w zgłoszonym przez niego wnętrzu. Powierzchnia zgłoszonego wnętrza nie 
może przekraczać 30 m2. Jedno zgłoszenie może dotyczyć jednego wnętrza. 
 

1.12. Komisja konkursowa – zespół, w skład którego wchodzi dwóch przedstawicieli Organizatora i jednego 
przedstawiciela Koordynatora, którego zadaniem jest wyłonienie Laureatów Konkursu zgodnie z 
Regulaminem. 

https://www.daikin.pl/pl_pl/stylowy-konkurs.html
http://www.becoolatschool.pl/


 
  

 

2. Postanowienia ogólne  

2.1. Konkurs trwać będzie od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca 2018 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem  
nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się dnia 14 września 2018 r.  
 

2.2. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej i obejmuje zakupy od podmiotów, 

działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie  

3.1.  Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 16 lat i zamieszkują na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, nabywających Produkty Promocyjne, które spełniają postanowienia Regulaminu.  

  W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda 
przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.  

 
3.2  Zgłoszenie udziału w konkursie musi odbyć się dokładnie w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie 

któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału będzie skutkowało unieważnieniem zgłoszenia.  
 
3.3.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Koordynatora oraz krewni w linii prostej 

pracowników tych firm.   
 

4. Zasady udziału w konkursie  

4.1.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:  

a. dokonanie zakupu produktu promocyjnego i zachowanie dowodu zakupu,  

b. rejestracja zakupionego produktu promocyjnego na stronie www.daikin.pl/konkurs, w tym 
podanie dokładnej specyfikacji zakupionego urządzenia naściennego (nazwy urządzenia, daty 
zakupu, numeru seryjnego jednostki wewnętrznej, numeru seryjnego jednostki zewnętrznej, 
numeru paragonu bądź faktury) i dołączenia dowodu zakupu urządzenia na Stronie www oraz 
podanie danych identyfikujących Uczestnika: imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres 
Uczestnika oraz adres email wykonanie zadania konkursowego, które polega na przesłaniu za 
pomocą Strony www: https://www.daikin.pl/pl_pl/stylowy-konkurs.html 
  

c.  dwóch zdjęć wybranego wnętrza o powierzchni do 30 m2, które Uczestnik konkursu chciałby, aby 
zostało odnowione wraz z uzasadnieniem – dlaczego to wnętrze ma zostać poddane 
metamorfozie oraz co chciałbyś/chciałabyś zmienić w ramach metamorfozy, a także podanie 
specyfikacji pomieszczenia, zgłoszonego do oczekiwanej metamorfozy, według formularza 
 

d. akceptacja Regulaminu konkursu,  

a. ustosunkowanie się do klauzul zgody dotyczących danych osobowych, znajdujących się na 
https://www.daikin.pl/pl_pl/stylowy-konkurs.html, bez których udział w konkursie będzie 
niemożliwy.  
 

Tylko spełnienie łączne wszystkich warunków konkursu będzie brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 

4.2. Zgłoszeniem do konkursu nazywamy jednorazową rejestrację produktu promocyjnego oraz jednorazowe 

przesłanie za pomocą Strony www zadania konkursowego.  

4.3. Zgłoszenia do konkursu mogą być wysyłane codziennie w okresie od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca 2018 r.  

https://www.daikin.pl/pl_pl/stylowy-konkurs.html
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4.4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5 

Regulaminu. 

4.5. Każdy zakupiony produkt promocyjny uprawnia do przesłania zdjęcia jednego wnętrza wraz z uzasadnieniem. 

4.6. W trakcie wysyłki zgłoszenia do konkursu Uczestnik zobligowany jest do załączenia za pomocą 

www.daikin.pl/konkurs skanu paragonu lub faktury VAT.  

4.7. Każdy zgłoszony produkt promocyjny wraz z wykonanym zadaniem konkursowym oceniany jest jako odrębne 

zgłoszenie do konkursu.   

4.8. Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do konkursu będzie dokonywana za pomocą Strony www 

obsługującej konkurs, dostępnej pod adresem www.daikin.pl/konkurs. 

4.9. Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę zakupionych produktów promocyjnych udokumentowanych 

paragonem lub fakturą VAT i otrzymać możliwość wysyłki zgłoszeń do konkursu w liczbie wynikającej z liczby 

zarejestrowanych, zakupionych w trakcie trwania promocji produktów promocyjnych. 

4.10. Zgłoszenia zawierające ten sam paragon lub fakturę VAT nie zwiększają szansy na wygraną. W takim wypadku 

system rozpozna i zweryfikuje zarejestrowany dokument i nie pozwoli na ponowne wykorzystanie szans 

zgłoszeń do konkursu.  

4.11. Po poprawnej rejestracji w bazie konkursowej oraz wysyłce Zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora 

potwierdzenie otrzymania zgłoszenia o treści:  

„Dziękujemy za wysłane zgłoszenie.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2018 roku.” 
 

4.12. Uczestnik, zgłaszający wnętrze do odnowienia, powinien posiadać pełne prawo własności do wnętrza (akt 

własności), które ma ulec metamorfozie lub powinien posiadać pisemną zgodę na metamorfozę pomieszczenia 

od właściciela zgłaszanego w konkursie pomieszczenia, w przypadku przydzielenia mu nagrody głównej, tj. 

metamorfozy wnętrza. 

4.13. Akceptując Regulamin, Uczestnik zgadza się ponieść odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich 

i deklaruje, że przysługuje mu pełne i niczym nieograniczone prawo do wysłanych w konkursie zdjęć oraz pełne 

prawo do metamorfozy wnętrza, w przypadku przydzielenia nagrody głównej i zwalnia Organizatora z 

jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.  

4.14. Z chwilą wysłania zgłoszenia wraz z oświadczeniem, będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe, Uczestnik 

nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania 

konkursowego (do zdjęcia oraz do treści uzasadnienia), na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:   

a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego,   

b. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach 
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,   

c. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie 
zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,   

d. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, 
wystawienie, wyświetlenie,  a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności 
udostępnianie na stronach internetowych,  

e. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i 
wielkości nakładów, 

f. wykorzystanie w utworach multimedialnych,   
g. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących 

sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,   

http://www.daikin.pl/konkurs


 
  

h. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,   
i. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług 

oraz innych przejawów działalności gospodarczej.   

Uczestnik potwierdzi przeniesienie autorskich praw majątkowych przesyłając na adres pocztowy lub 
elektroniczny Organizatora wypełnione oraz podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego  
Regulaminu. 

Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie 
uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania 
modyfikacji utworu, łączenia  go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.   
 

4.15. W przypadku przydzielenia Uczestnikowi Nagrody Głównej – metamorfozy wnętrza – Laureat wyraża zgodę na 

wprowadzanie swojego Wizerunku i materiałów z tym związanych oraz wszelkich materiałów dotyczących 

metamorfozy wnętrza do pamięci komputera i/lub sieci multimedialnej i rozpowszechnianie w sieci 

multimedialnej, w tym w Internecie, publiczne wykonywanie lub publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, w 

jakimkolwiek systemie bądź technologii, publikowanie w Internecie (w tym m.in. serwis YouTube, Facebook), 

w zakresie wynikającym z metamorfozy pomieszczenia.  

4.16. Laureaci Nagrody Głównej i Nagród Drugiego Stopnia konkursu wyrażają ponadto zgodę do publikacji 

przetwarzania – używania ich wizerunku we wszystkich materiałach PR i reklamowych, które zostaną 

wykorzystane przez Organizatora do swoich celów promocyjnych. 

4.17. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko, miasto). 

4.18. Z chwilą odbioru nagrody głównej (podpisanie odrębnej Umowy Laureata z Organizatorem na metamorfozę 

wnętrza), wszelkie materiały promocyjne powstałe podczas metamorfozy, możliwe do wykorzystania w 

materiałach postkonkursowych (zdjęcia, materiały audio, video), stają się elementem prac kreatywnych 

możliwych do wykorzystania w celach promocyjnych przez Organizatora i obejmują wszystkie pola eksploatacji 

znane w Polsce i za granicą, w szczególności zaś następujące pola eksploatacji, o których mowa w punktach 

poniżej: 

i zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

utworów, tym techniką cyfrową, techniką drukarską, skanowanie i digitalizacja na potrzeby druku tzw. 

3D, tzw. druk 3D,   

ii digitalizację, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci 

komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu,  

iii w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

iv w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. i) – iii) 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. 

4.19. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia przesłanych do konkursu zdjęć i uzasadnień, jeśli w 

jakikolwiek sposób nie spełniają one warunków niniejszego Regulaminu.  Umieszczenie w rozwiązaniu zadania 

konkursowego  treści wulgarnych, rasistowskich, nazistowskich oraz innych treści społecznie uznawanych za 

naganne będzie wyłączało z udziału w konkursie, a Uczestnik, który umieści wskazane treści w odpowiedzi 

ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszystkie konsekwencje będące wynikiem oznaczonego działania. 

 
  



 
  

5. Nagrody i sposób ich przyznawania  

5.1.  W trakcie posiedzeń Komisji, opisanych w ppkt. 5.6. Regulaminu, Komisja wyłoni w sumie 6 (słownie: sześciu)  
Laureatów – 1 (słownie: jednego) Laureata nagrody głównej i 5 (słownie: pięciu) Laureatów nagród drugiego 
stopnia, biorąc pod uwagę: spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie (zakup promocyjny) 
oraz oryginalność i kreatywność wykonanego zadania, będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe, o 
którym mowa w ppkt. 4.1 Regulaminu.    

 
5.2.  W konkursie przewidziane są nagrody: 

a. 1 (słownie: jedna) nagroda główna o wartości 40 000 zł brutto, w postaci metamorfozy wybranego 
wnętrza – wskazanego przez Uczestnika pomieszczenia w domu, bądź w mieszkaniu, o powierzchni 
do 30 m2;  

a. wygrana kwota zostanie podzielona przez Organizatora na dwie części: 30 000 zł brutto – 
część nagrody pokrywająca koszt materiałów budowlanych, wyposażenia wnętrza i 
robocizny oraz 10 000 zł brutto – część nagrody pokrywająca koszt projektu oraz 
wynagrodzenie architekta wnętrz; 

 
b. 5 (słownie: pięć) nagród drugiego stopnia w postaci Oczyszczaczy DAIKIN typ MC70L, o wartości 1 845 

zł brutto każdy. 
 

 
5.3.  Do nagrody głównej w formie metamorfozy wnętrza, o wartości 40 000 zł brutto, przyznawana jest premia w 

wysokości 4 444 zł, przy czym premia w całości przeznaczona jest na pokrycie należnego podatku dochodowego 
od wygranej. Do każdej nagrody drugiego stopnia w formie oczyszczacza, o wartości 1 845 zł brutto, przyznana 
jest premia w wysokości 205 zł, na pokrycie należnych podatków dochodowych. Podatki, o których mowa w 
zdaniach poprzednich zostaną odprowadzone przez Organizatora na konto właściwych Urzędów Skarbowych.    

 
5.6.  Wyłonienie Laureatów Konkursu odbędzie się w czasie do 31 lipca 2018 roku przez Komisję powołaną przez 

Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.   

 

5.7.  W celu wyłonienia Laureatów Nagród, Komisja oceni każde prawidłowe Zgłoszenie konkursowe i spośród nich 
wyłoni najciekawsze zgłoszenia z rozwiązaniem zadania konkursowego według własnego uznania, 
uwzględniając oryginalność oraz kreatywność zgłoszenia.  

  

6. Powiadamianie laureatów oraz sposób ogłaszania wyników 

6.1. Każdy Laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 
wyłonienia Laureatów przez Komisję konkursową, telefonicznie i mailowo na numer kontaktowy i adres email, 
które podał w momencie rejestracji w konkursie.  

 
6.2. W przypadku Laureata Nagrody Głównej i Nagród Drugiego stopnia, w trakcie rozmowy telefonicznej Laureat 

zostanie powiadomiony o konieczności przesłania na adres Koordynatora w terminie do 7 dni roboczych od 
czasu odbycia rozmowy telefonicznej kompletu niezbędnych danych Laureata, które umożliwią przekazanie 
nagrody, a które stanowią.: 

a. oryginał dowodu zakupu promocyjnego,  

b. dokument potwierdzający prawo własności do pomieszczenia lub pisemna zgoda właściciela na 

dokonanie metamorfozy (dotyczy Laureata Nagrody Głównej), 

c. akceptacja warunków Umowy o Metamorfozę wnętrza (przesłaną niezwłocznie po rozmowie 

telefonicznej z Laureatem Nagrody Głównej) 

d. wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do Regulaminu, 

e. wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do Regulaminu. 

f. adresu do wysyłki nagrody (dotyczy Laureatów Nagród Drugiego Stopnia) 

 

6.3. Załącznik nr 3 stanowi formularz z wymaganymi danymi, jakie musi podać Laureat i oświadczeń o treści:  

 



 
  

- Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora moich danych osobowych w celu przekazania 
nagrody  w konkursie: „Stylowy Konkurs”.  Zostałem/am poinformowany/a przez Organizatora o 
przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia , z 
zastrzeżeniem że moje prawo do żądania usunięcia  może być ograniczone w czasie ze względu na obowiązek 
archiwizacji oznaczonych danych nałożony  na administratora przez  obowiązujące normy prawne. Jak 
również  zostałem poinformowany o  celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody. 
 
 
-Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na jego treść. 

-Oświadczam, że jestem autorem wszelkich utworów  w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem ww. zadania konkursowego w stylowym konkursie, 
polegającym na wysłaniu zdjęcia wnętrza do 30 m2 wraz z uzasadnieniem. 
 
-Oświadczam, że wykonanie przeze mnie zadania nie narusza godności ludzkiej; nie zawiera treści 
dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość; nie rani przekonań 
religijnych lub politycznych; nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; nie 
obraża Organizatora; nie zawiera treści wulgarnych lub zabronionych przez prawo.   
 
-Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego, powstałe w 
związku  z wykonaniem zadania konkursowego w konkursie.  
 
- Mam pełne prawo własności do wnętrza, które zgłosiłem do odnowienia w konkursie lub posiadam pisemną 
zgodę od właściciela na odnowienie wnętrza w zakresie przewidzianym w Regulaminie konkursu. 
 
-Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora konkursu z tytułu niezgodności z prawdą 
oświadczeń  określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w 
zakresie objętym tym  oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze 
sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 
 
-Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w konkursie przenoszę nieodpłatnie na 
Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach 
eksploatacji wskazanych w Regulaminie konkursu (pkt. 4.14.). 

 

 

7. Wydanie nagród  

7.1.  Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  

7.2.  Laureatowi nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani zamiany przyznanej nagrody na 

inną.   

7.3.  Nagrody zostaną wydane Laureatowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa z 
dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 ze zm.).  

 
7.4. Nagroda Główna, w postaci Metamorfozy Wnętrza, zostanie zrealizowana po ustaleniu z Laureatem 

harmonogramu i zakresu metamorfozy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
 
7.4.  W przypadku Nagród Drugiego Stopnia w postaci Oczyszczaczy, warunkiem ich odebrania jest podpisanie przez 

Laureatów protokołu odbioru, załączonego do nagrody i przekazania go kurierowi, który dostarczył nagrodę.   
 
7.5.  Nagrody Drugiego Stopnia zostaną wysłane do Laureatów w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania 

przez Koordynatora dowodu zakupu i podpisanych Załączników 2 oraz 3.  

 

7.6.  W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody Drugiego Stopnia, Uczestnik w ciągu 30 dni roboczych od 
dnia zwrotu nagrody ma możliwość odebrać nagrodę w siedzibie Koordynatora. Koordynator poinformuje 



 
  

Laureata o takiej możliwości telefonicznie. W przypadku kiedy nagroda nie zostanie odebrana przez kolejne 30 
dni robocze, przepada na rzecz Organizatora.  

 

7.7.  W przypadku zmiany przez Uczestnika adresu wskazanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie telefonicznie oraz mailowo Koordynatora.  

 
7.8. W przypadku rozmowy telefonicznej, zostanie nawiązana próba połączenia telefonicznego z Laureatem 

poprzez co najmniej pięć prób kontaktu podejmowanych przez Koordynatora, w co najmniej dwóch różnych 
dniach, o różnych porach dnia, w godzinach od 10.00 do 16.00. W przypadku nieudanych prób kontaktu z 
Laureatem, zostanie wysłany dodatkowy mail z prośbą o potwierdzenie otrzymania informacji o przyznanej 
nagrodzie w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości.   

 
7.9. W przypadku niedoręczenia wymaganych danych przez Laureata nagrody lub niespełnienia innych warunków 

przewidzianych w niniejszym Regulaminie, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.  
 

8. Ochrona danych osobowych  

8.1. Każda osoba przystępując do konkursu jest zobowiązana do ustosunkowania się do klauzul zgody 
znajdujących się na  https://www.daikin.pl/pl_pl/stylowy-konkurs.html .Na podstawie wskazanych klauzul 
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w 
związku z jego organizacją. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

 
8.2. Każdy osoba przedkładająca Organizatorowi swoje dane jest zobowiązany wpisać wyłącznie swoje dane 

osobowe, które są aktualne, kompletne i poprawne.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Uczestnik 
poda dane osobowe nie dotyczące jego tożsamości lub dane nieaktualne, niekompletne jak i niepoprawne. W 
przypadku gdy jakiekolwiek podmiot trzeci zwróci się z roszczeniem do Organizatora w związku z podaniem 
przez Uczestnika nieprawidłowych danych przez co należy rozumieć podanie nieprawdziwych, niezgodnych z 
jego tożsamością, nieaktualnych, niekompletnych czy niepoprawnych danych Uczestnik, który wpisał wskazane 
dane jest zobowiązany do wyjaśnienia powstałego stanu faktycznego jak również pokrycia należnych 
odszkodowań i zadośćuczynień. 

 
8.3 Organizator dokonuje wszelkiego przetwarzania danych w oparciu o obowiązujące regulacje prawne dotyczące 

ochrony danych w tym w szczególności o Rozporządzenie 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). 

 
8.4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie Organizator. Dane tych osób, 

które twierdząco ustosunkowały się do klauzul zgody przetwarzane będą przez Koordynatora w celach 
związanych z organizacją niniejszego konkursu, jak również w innych celach marketingowych Organizatora. 
Uczestnicy mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawienia a także żądania 
ich usunięcia.  

 
8.5.  W przypadku Uczestników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej  będą  otrzymywały 

wskazaną  informację od  Organizatora Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-
677,  ul. Taśmowa 7, drogą elektroniczną, na udostępniony w szczególności w tym celu adres elektroniczny, w 
tym informacji handlowych.    

 
8.6. Organizator konkursu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi przy 

zastosowaniu wymogów stawianych przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych 
(DZ.U.2016.922) oraz w zakresie celów przetwarzania danych określonych niniejszym Regulaminem.  
Organizator oświadcza, że nie będzie powierzał danych osobowych Uczestników do państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych. 

 
8.7. Każda osoba, której dane przetwarza Organizator ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Daikin  Airconditioning 

Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-677,  ul. Taśmowa 7,  o udzielenie informacji dotyczących danych 

https://www.daikin.pl/pl_pl/stylowy-konkurs.html


 
  

osobowych (w szczególność o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych 
przez administratora. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez 
upoważnionego i przesłany na adres siedziby Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o., lub skanem na adres 
marketing@daikin.pl. 

 
8.8. Każda osoba której dane przetwarza Organizatora ma prawo otrzymać przetwarzane przez Daikin 

Airconditioning Poland Sp. z o.o. i dotyczące go dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, 
nadającym się do odczytu maszynowego formacie (tj. XML, JSON, CSV ).Wskazany podmiot ma prawo 
przekazać oznaczone dane do innego administratora, jak również zażądać aby tj. Daikin Airconditioning Poland 
Sp. z o.o. przekazał je w oznaczonym formacie do wskazanego przez osobę, której dane dotyczą administratora. 

 
8.9. Każda osoba, której dane przetwarza Organizator,  może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych 

przez Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie powody do ograniczenia  
przetwarzania. 

 
8.10. Każdy osoba, której dane przetwarza Organizator, na podstawie zgody wyrażonej przez ten podmiot na 

przetwarzanie, ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych Daikin 
Airconditioning Poland Sp. z o.o. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy przesłać maila z 
informacją o wycofaniu na adres marketing@daikin.pl. 

 
8.11. Każdy osoba, której dane przetwarza Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej 

przez ten podmiot ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych 
przez Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. na adres marketing@daikin.pl. 

 
8.12. Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, gdy doszło do cofnięcia zgody lub gdy Uczestnik zgłosił 

prawnie skuteczny sprzeciw, jak i na każde żądanie osoby, której dane dotyczą gdy przetwarzanie jego danych 
osobowych nie jest już niezbędne dla celów w których wskazane dane zostały zebrane. 

 
8.13. Organizator odpowiada na wnioski i żądania podmiotów, których dane przetwarza w terminie miesiąca od 

otrzymania wniosku lub żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi 
na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania 
administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn 
opóźnienia. 

 
8.14. Organizator konkursu powierza dane osobowe Uczestników Koordynatorowi (ppkt. 1.2 Regulaminu), w celu 

realizacji i obsługi konkursu.  
 
8.15. W przypadku gdy Administrator nie wykona względem Uczestnika swoich obowiązków z zakresu ochrony 

danych osobowych wynikających  z  niniejszego Regulaminu i obowiązujących norm prawnych, Uczestnikowi 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który od 25 maja 
2018 będzie kwalifikowany jako Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

9. Postanowienia końcowe  

9.1.  Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszym konkursie można zgłaszać na piśmie na adres: Agencja 
Reklamowa Axel, ul. Swoboda 14, 60-391 Poznań z dopiskiem Stylowy Konkurs, lub mailowo na adres: 
marketing@daikin.pl, przez cały czas trwania konkursu, oraz w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia wyników 
konkursu, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po 
powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, 
dokładny adres Uczestnika (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), adres e-mail, jak również dokładny 
opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

 

9.2.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą 
rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.  
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9.3.  Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Uczestnik zostanie o decyzji 
powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.  

 

9.4.     Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie https://www.daikin.pl/pl_pl/stylowy-konkurs.html, a także w   
            biurze Organizatora i Koordynatora.  
9.5.  Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego 

postanowienia.   

9.6.  Przystępując do konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
9.7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:   

a) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,  

b) opóźnienie lub niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika 
błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody,  

c) niedoręczenie nagrody z powodu nieodebrania jej przez Laureata, mimo skutecznej wysyłki przez 
Koordynatora.   

d) niemożności ustalenia z Laureatem Nagrody Głównej terminu metamorfozy, w terminie do końca 2018 roku. 
 

9.8.  Zasady przeprowadzenia konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno- 
reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.  

 
9.9.  Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych rozpatrywane są przez Operatora.  

9.10.  Połączenia telefoniczne wykonywane przez Koordynatora na numery telefonów Uczestników opłaca 

Organizator.  

9.11. Koordynator kontaktuje się z Uczestnikami tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu.  

9.12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

9.13. Wszelkie spory i roszczenia związane z konkursem rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny.   
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Załącznik  nr 2 

………………………… 

( Miejscowość, data) 

Oświadczający: 
………………………………………….. 
( imię i nazwisko) 
…………………………………………… 
(adres korespondencyjny) 
………………………………………….. 
( adres e-mail) 
………………………………………. 
( numer paragonu)/ faktury VAT 
 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAWA MAJĄTKOWYCH DO PROJEKTU 

Niniejszym oświadczam, że jestem twórcą zdjęcia wnętrza oraz uzasadnienia, będącego odpowiedzią na zadanie 
konkursowe w Stylowym Konkursie, organizowanym przez Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Taśmowej 7 oraz że przenoszę  nieodpłatnie na Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o., pełnię 
przysługujących mi autorskich prawa majątkowych do korzystania i rozporządzania  bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:   

a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na:  nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego,   

b. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach 

audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach 

nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,   

c. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych 

nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,   

d. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, 

wyświetlenie,  a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach 

internetowych,  

e. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości 

nakładów,  

f. wykorzystanie w utworach multimedialnych,   

g. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,   

h. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,   

i. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz 

innych przejawów działalności gospodarczej.   



 
  

Ponadto upoważniam Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym 
wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, 
łączenia  go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.   

 

…………………………………………………….. 

( data i własnoręczny podpis) 

 

Załącznik nr 3  

  

Imię i nazwisko:…………………………………………………….…………………………………………………………………………….  

Dokładny adres korespondencyjny:…………………………………………….………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Adres e -mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nr telefonu kontaktowego:……………………………..………………………………………………………………………………….  

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celach związanych z 
organizacją niniejszego konkursu: „Stylowy Konkurs”, w tym przekazania Nagrody. Zostałem/am 
poinformowany/a przez Organizatora o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich 
poprawiania oraz żądania usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody.   
 
Oświadczam, że:   

- Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.  

- Jestem autorem wszelkich utworów (zdjęcia oraz uzasadnienia) - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem ww. zadania konkursowego w „Stylowym 
Konkursie” 
 
- Oświadczam, że wykonane zdanie nie narusza godności ludzkiej; nie zawiera treści dyskryminujących ze 
względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość; nie rani przekonań religijnych lub politycznych; 
nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; nie obraża Organizatora; nie 
zawiera treści wulgarnych lub zabronionych przez prawo.  
 
-Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego, powstałe w 
związku  z wykonaniem zadania konkursowego w konkursie. 
- Mam pełne prawo własności do wnętrza, które zgłosiłem do odnowienia w konkursie lub posiadam pisemną 
zgodę właściciela na odnowienie wnętrza w zakresie przewidzianym w Regulaminie konkursu. 
 
- Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora konkursu z tytułu niezgodności z prawdą 
oświadczeń  określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w 
zakresie objętym tym  oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze 
sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.   
 
- Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w konkursie przenoszę na Organizatora 
konkursu autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach eksploatacji 
wskazanych  w  Regulaminie konkursu (pkt. 4.14).  
 

…………………………………………………….. 

( data i własnoręczny podpis) 



 
  

 

 

 


