Regulamin promocji
“Podziel się opinią o Scribzee”

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 promocji jest Hamelin Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej
49 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, Wydział
XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000114100, NIP: 6770046685, REGON:
008398404,

1.2

Koordynator –

koordynatorem promocji 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 Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 348380, NIP 779 236 97 75, REGON: 301351583,
1.3

Promocja – promocja pod nazwą „Podziel się opinią o Scribzee” opisana w poniższym Regulaminie,

1.4

Regulamin – niniejszy Regulamin promocji „Podziel się opinią o Scribzee”,

1.5

Uczestnik – osoba spełniająca warunki pkt. 3 niniejszego Regulaminu,

1.6

Laureat – osoba nagrodzona w promocji, zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie,

1.7

Strona www – strona internetowa pod adresem www.oxfordstudent.pl umożliwiająca wyrażenie swojej opinii
na temat aplikacji Scribzee.
2.

Postanowienia ogólne

2.1.

Promocja trwać będzie od dnia15.10 do dnia 31.10ub do wyczerpania zapasów nagród.

2.2.

Promocja prowadzona będzie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
3.

Warunki uczestnictwa

w promocji, zasady promocji oraz Nagrody i sposób ich przyznawania
3.1.

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

3.2.

Zgłoszenie udziału w promocji musi odbyć się w sposób wskazany w Regulaminie i na stronie
www.oxfordstudent.pl.

3.3.

W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Koordynatora oraz krewni w linii prostej
pracowników tych firm.

3.4.

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:

a)

wykonanie zadania promocyjnego, które brzmi: „Podziel się opinią o Scribzee”, polegającego na napisaniu
na promocyjnej stronie internetowej www.oxfordstudent.pl, opinii na temat aplikacji Scribzee, według
następujących kryteriów:


opinia musi zawierać minimum 250 znaków



opinia musi być autorska, może być napisana w oparciu o pytania pomocnicze zawarte w formularzu
promocyjnym, powinna być efektem własnej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich,



nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, zniesławiających, a jej forma, brzmienie i treść musi
mieścić się w ogólnie przyjętych zasadach kultury i dobrego wychowania,
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b)

wysłanie opinii wraz ze swoimi danymi do wysyłki nagrody i zgodą na przetwarzanie danych osobowych
za pośrednictwem formularza promocyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.oxfordstudent.pl

c)

akceptacja Regulaminu promocji, w tym wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Organizatora danych
osobowych Uczestnika na potrzeby związane z promocją oraz innych oświadczeń, których treść będzie
dostępna na www.oxfordstudent.pl.

3.5.

Zgłoszeniem do promocji nazywamy jednorazowe wysłanie opinii. Opinia będzie służyć wyłącznie
do wewnętrznego celu Organizatora, jakim jest ulepszenie aplikacji Scribzee. Opinie nie będą publikowane.

3.6.

Po przesłaniu opinia będzie weryfikowana przez moderatora, którym jest przedstawiciel Koordynatora, pod
kątem warunków, o których mowa w punkcie 3.4.c Regulaminu.

3.7.

Po weryfikacji opinii przez moderatora Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o akceptacji opinii
i wysyłce nagrody lub jeżeli opinia nie będzie poprawna względem warunków Regulaminu wówczas Uczestnik
zostanie powiadomiony o tym fakcie i ma możliwość poprawienia swojej opinii tak, aby spełniała ona warunki
Regulaminu.

3.8.

Każdy Uczestnik może przesłać poprawną opinię tylko raz i tym samym ma prawo do otrzymania jednej
nagrody.

3.9.

Dla Uczestników przewidziano 100 nagród, dlatego zostanie nagrodzonych pierwszych 100 poprawnych
względem Regulaminu opinii.

3.10. O kolejności przyznawania nagród decyduje data ich przesłania za pomocą serwisu internetowego
www.oxfordstudent.pl.
3.11. Nagrodą w promocji jest: produkt Oxford. Pula nagród przewidziana w promocji to 100 zeszytów dla
pierwszych 100 autorów poprawnych względem Regulaminu opinii. Organizator zastrzega sobie prawo
do zwiększenia puli nagród, o czym poinformuje Uczestników za pomocą serwisu internetowego
www.oxfordstudent.pl.
3.12. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów, którzy otrzymali informację o poprawnej weryfikacji opinii przez
moderatora, czyli spełnili warunki Regulaminu, a także znaleźli się w gronie 100 osób, które napisały
poprawną opinię jako pierwsze. Nagrody zostaną przesłane do Laureatów w ciągu 15 dni roboczych od dnia
otrzymania od moderatora potwierdzenia o poprawności nadesłanej opinii. Potwierdzenie zostanie wysłane
drogą elektroniczną na wskazanym przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.
3.13. Laureaci promocji nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
3.14. Laureatowi nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani zamiany przyznanej nagrody na
inną.
3.15. Nagrody zostaną wydane Laureatowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa z
dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 20 lipca 2018r. – Dz. U. Z 2018r.
poz. 1509).
3.16. W przypadku niemożności doręczenia nagrody Laureatowi na wskazany przez niego w formularzu
rejestracyjnym adres do doręczeń, nagroda przepada na rzecz Organizatora.
3.17. W przypadku zmiany przez Laureata adresu do doręczeń wskazanego w formularzu rejestracyjnym, Laureat
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie telefonicznie oraz mailowo Koordynatora.
4.
4.1.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników, w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, dalej: "RODO") oraz ustawy o
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Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000) jest Hamelin Polska Sp. z
o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 49, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS:0000114100, NIP:6770046685, REGON:008398404,
4.2.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem niniejszego Promocji, jak również w innych celach marketingowych Organizatora,
na podstawie udzielonych przez Uczestnika zgód. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w ww. zakresie ma charakter dobrowolny, jednakże brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, uniemożliwi Organizatorowi
przyjęcie zgłoszenia Uczestnika do Promocji i jego udziału w Promocji.

4.3.

Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będzie Agencja Reklamowa Axel Janusz Dembiński sp.k.
z siedzibą w Poznaniu. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być także m.in. dostawcy usług
zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją (w szczególności
dostawcy usług teleinformatycznych, informatycznym, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi
prawne i księgowe).

4.4.

Administrator korzysta z usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Twitter, Google.
Podmioty

te

mają

siedziby

poza

Unią

Europejską,

a

zatem

w

świetle

przepisów

RODO

są traktowane jako państwa trzecie. Administrator oświadcza, że przy korzystaniu z usług i technologii może
dojść

do

przekazania

danych

osobowych

wyłącznie

podmiotom

ze

Stanów

Zjednoczonych

i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji
Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r.
4.5.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez cały okres trwania Promocji oraz czas niezbędny do
jej

rozliczenia.

Przepisy

powszechnie

obowiązującego

prawa

mogą

wydłużyć

te

okresy.

Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.
4.6.

Każda osoba przedkładająca Organizatorowi swoje dane osobowe jest zobowiązana 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

do

powstałego

wyjaśnienia

Uczestnik,

który

wpisał

stanu

faktycznego

jak

wskazane
również

dane

pokrycia

jest

należnych

zobowiązany
odszkodowań

i zadośćuczynień.
4.7.

W przypadku Uczestników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowej będą
otrzymywali wskazaną informację od Organizatora Hamelin Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul.
Ryżowej, drogą elektroniczną, na wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres poczty
elektronicznej.

4.8.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo zwrócić się z wnioskiem
do Hamelin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o udzielenie informacji dotyczących jego danych
osobowych (w szczególność o zakres i cel przetwarzanych danych przez Administratora) oraz sprostowania
(poprawienia) danych osobowych. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście
podpisany przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora i przesłany na adres
siedziby Hamelin Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie lub w formie skanu podpisanego wniosku za
pośrednictwem strony internetowej my-oxford.com/pl-pl.
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4.9.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, może zażądać ograniczenia przetwarzania oraz
usunięcia swoich danych osobowych przez Hamelin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jeżeli zachodzą
uzasadnione prawnie powody do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych.

4.10. Każdy osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, na podstawie zgody wyrażonej przez
tą osobę na przetwarzanie, ma prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Hamelin Polska 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 wiadomość e-mail z informacją o wycofaniu udzielonej zgody za pośrednictwem strony internetowej
my-oxford.com/pl-pl.
4.11. Każdy osoba, której dane osobowe przetwarza Hamelin Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec
przetwarzania swoich danych osobowych przez Hamelin Polska Sp. z o.o., na adres poczty elektronicznej za
pośrednictwem strony internetowej my-oxford.com/pl-pl.
4.12. Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, gdy doszło do cofnięcia udzielonej 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.
4.13. Administrator wskazuje, iż w uzasadnionych okolicznościach może zgodnie z prawem odmówić spełnienia ww.
uprawnień przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane.
4.14. Administrator odpowiada na wnioski i żądania osób, których dane osobowe 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.
4.15. Administrator wskazuje, iż nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób zautomatyzowany.
4.16. 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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.

Prawa autorskie

5.1. Z chwilą wysłania opinii na temat aplikacji Scribezee, Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie
majątkowe prawa autorskie do przedmiotowej opinii, w tym do korzystania i rozporządzania nią bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 09.05.2018r. Dz. U. z 2018r. poz. 1191 ze zm.), w szczególności w
następującym zakresie:
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,
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c)

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

d)

wykorzystanie opinii i jej fragmentów w zakresie wprowadzanych do obrotu i oferowanych na rynku przez
Organizatora produktów i usług, do celów promocyjnych i reklamy,

e)

wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych
przejawów działalności gospodarczej Organizatora.

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

6.
6.1.

Postanowienia końcowe

Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszym promocji można zgłaszać na piśmie na adres: Agencja
Reklamowa Axel, ul. Swoboda 14, 60-391 Poznań z dopiskiem „Scribzee Opinia” lub mailowo na adres:
kontakt@oxfordstudent.pl, przez cały czas trwania promocji, oraz w ciągu 30 dni od dnia zakończenia
promocji (decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania wiadomości e-mail). Reklamacje zgłoszone po
powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. Reklamacje powinny zawierać następujące informacje: imię,
nazwisko i dokładny adres Uczestnika (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.2.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane
na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.3.

Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Uczestnik zostanie o decyzji
powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.

6.4.

Regulamin promocji jest dostępny na stronie internetowej www.oxfordstudent.pl, a także w biurze
Organizatora i Koordynatora.

6.5.

Przystępując do promocji Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego
postanowienia.

6.6.

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

6.7.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie,
z tym zastrzeżeniem, iż przedmiotowa zmiana nie może pogorszyć praw nabytych Uczestników.
O dokonanych zmianach

Organizator poinformuje Uczestników Promocji poprzez wysłanie pocztą

elektroniczną (na adres wskazany w deklaracji przystąpienia do Promocji) aktualnej wersji regulaminu
z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem.
6.8.

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wartości przyznanej Nagrody.

6.9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:


za działania i zdarzenia od niego niezależne, w tym za działa poczty, firm kurierskich,



udział w Promocji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,



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



niedoręczenie nagrody z powodu nieodebrania jej przez Laureata, mimo wysłania nagrody przez
Koordynatora na wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres.

6.10. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
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6.11. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych rozpatrywane są przez właściwego
Operatora usług telekomunikacyjnych.
6.12. Koordynator kontaktuje się z Uczestnikami tylko i wyłącznie na potrzeby promocji.
6.13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku sporu, Uczestnikowi przysługuje dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego
dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie. Sądem właściwym do
rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.
6.14.

Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 15.10.2018
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