Regulamin konkursu "Zostań twarzą Techników TEB Edukacja"
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: "Zostań twarzą Techników
TEB Edukacja", organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al.
Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu
Organizatorem.
2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz
akceptację jego postanowień.
§2 Uczestnictwo
1. Konkurs skierowany jest do osób posiadających status ucznia Technikum TEB Edukacja,
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas technikum. W przypadku osób
niepełnoletnich, uczestnikiem konkursu może być osoba, której opiekun prawny (np. rodzic)
wyrazi zgodę na udział w konkursie.
3. Celem konkursu jest aktywizacja twórcza oraz zwiększenie identyfikacji Uczniów techników ze
szkołami prowadzonymi przez TEB..
§3 Warunki konkursu
1. Konkurs trwa od 10 września 2018 roku do 8 października 2018 roku do godz. 2400.
2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
3. Etap I polega na przesłaniu przez Uczestnika konkursu na adres e-mail: konkurs@teb.pl w
terminie do 3 października 2018 r. do godziny 2400 zgłoszenia zawierającego:
a. Trzy różne zdjęcia Uczestnika konkursu:


jedno zdjęcie Uczestnika konkursu przedstawiające twarz Uczestnika z bliska,



jedno zdjęcie Uczestnika konkursu przedstawiające uśmiechniętą twarz
Uczestnika z bliska,



jedno zdjęcie Uczestnika konkursu przedstawiające całą sylwetkę Uczestnika.

Zdjęcia powinny być dobre jakościowo, tj. jasne i kolorowe, nie przedstawiające
śmiesznych min (typu „dzióbek”), tak aby bez kłopotu można było ocenić twarz
uczestnika.
b. Imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika,

c. Kierunek i rok nauki (np. I TUF, II TI) miasto Technikum TEB Edukacja, w której obecnie
kształci się Uczestnik konkursu,
d. Skan/zdjęcie wypełnionej danymi osobowymi oraz podpisanej pisemnej zgody na
udział w konkursie "Zostań twarzą Technikum TEB Edukacja" oraz zgody na zgodnie z
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. W przypadku osoby
niepełnoletniej wymagana jest zgoda podpisana przez opiekuna prawnego (np.
rodzica).
4. Etap II polega na wytypowaniu przez Komisję Konkursową z nadesłanych zgłoszeń
maksymalnie do 10 osób, które zostaną zaproszone do uczestnictwa w profesjonalnej sesji
zdjęciowej w Poznaniu. Sesja odbędzie się 15 października 2018 r. Wytypowane osoby zostaną
poinformowane o przejściu do etapu II (finałowego) oraz o terminie sesji w Poznaniu
telefonicznie lub mailowo nie później niż do 8 października 2018 r.
5. W ramach sesji zdjęciowej, o której mowa w pkt. 4 zostanie przygotowany profesjonalny makeup oraz stylizacja włosów wraz profesjonalną stylizacją wizerunku Uczestnika wykonaną na
potrzeby sesji.
6. Uczestnik konkursu, który będzie uczestniczył w sesji zdjęciowej w ramach etapu II, wygrywa
nagrodę indywidualną, o której mowa w §4, pkt. 1.
7. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do pominięcia w konkursie nadesłanych zdjęć, jeśli
będą one naruszały prawa osób trzecich, bądź zawierały treści wulgarne, pornograficzne i
nieakceptowalne społecznie.
8. Przesyłając zdjęcie Uczestnik oświadcza, że w rzeczywistości to on znajduje się na zdjęciach
oraz, że posiada wszelkie prawa autorskie do wykonanych zdjęć, które nie są ograniczone na
rzecz osób trzecich, w szczególności Uczestnik ma prawo do korzystania ze zdjęcia
i przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
9. Jeżeli oświadczenia o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej okażą się niezgodne ze stanem
faktycznym lub prawnym i w związku z tym skierowane zostaną wobec Organizatora
ewentualne roszczenia osób trzecich, osoba, która nadesłała zdjęcie konkursowe, ponosi
wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu oraz ureguluje wszystkie związane z tymi
roszczeniami koszty, w tym ewentualne koszty sporu sądowego i zobowiązuje się do
przystąpienia do sprawy
10. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa
autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:

a. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb
eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w
całości lub części dowolnymi środkami i w dowolnej formie,
b. publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnym – elektronicznym,
cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej,
c. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i
mikrokopiowanie,
d. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie
od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań
oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego
przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach mikrokopiach i
mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób,
e. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie
poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną
techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków
technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na
urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania

za pomocą nośników

dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań,
przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego
przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu.
f.

Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

11. Na podstawie udzielonej zgody Organizator ma prawo do bezpłatnego rozpowszechniania
wizerunku Uczestnika, który zakwalifikował się do etapu II, dla celów reklamowych,
promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością TEB Edukacja sp. z o.o., w tym jej
ofertą handlową i to bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, za pośrednictwem
dowolnego medium, bez każdorazowego potwierdzania tej zgody.
12. Rozpowszechnianie wizerunku będzie dotyczyło wizerunku utrwalonego na przesłanych przez
Uczestnika zdjęciach oraz na zdjęciach wykonanych w trakcie sesji zdjęciowej.
13. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki,
drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz
w internecie, przy wykorzystaniu form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i
kompozycji, a także łączenia wizerunku małoletniego z wizerunkami innych osób, które to

publikacje w żaden sposób nie będą zawierały treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
naruszały prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych.
14. Organizator oświadcza, że nie będzie rozpowszechniać ani publikować żadnych zdjęć
nadesłanych przez Uczestników konkursu, którzy nie zakwalifikowali się do etapu II.

§4 Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Nagrody główne dla każdego Uczestnika konkursu, który zakwalifikuje się do etapu II:
a) udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej
b) profesjonalny make-up wykonany na potrzeby sesji oraz stylizacja włosów
c) kartę prezentową do sklepu H&M z doładowanymi środkami o wartości 300 zł (słownie:
trzysta złotych) brutto wraz z dodatkowa nagrodą pieniężną w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca
Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na
jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej
Nagrody w Konkursie.
2. Nagrody, o których mowa w pkt. 1 zostaną wydane po przeprowadzaniu sesji zdjęciowej.
3. Koszty dojazdu do Poznania (w wysokości biletu kolejowego w drugiej klasie,) uczestnika
konkursu, który został zakwalifikowany do etapu II oraz ewentualnego noclegu (jeśli zajdzie
taka potrzeba) pokryje Organizator. Organizator zapewnia śniadanie w hotelu oraz catering w
trakcie sesji zdjęciowej.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.
5. Warunkiem przekazania nagrody, jest pisemne poświadczenie jej otrzymania oraz podpisanie
zgody, o której mowa w § 6 pkt 5.
6. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest
zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia ww.
obowiązków.
§5 Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Ogólnopolska Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora.

2. W skład komisji wchodzą: Katarzyna Chybińska, Anna Klimaszewska, Marta Kozownicka,
Zbigniew Klipow, Magdalena Skrzydlewska.
3. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a. rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.
b. wybór laureatów konkursu do etapu II na podstawie przesłanych przez uczestników
zdjęć.
4. Decyzje dotyczące wyboru uczniów zaproszonych na sesję do Poznania są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie

§6 Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia
wzięcie udziału w konkursie.
2. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem email: iod@tebedukacja.pl.
4. Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane

przez

Administratora są: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, miasto, telefon,
e-mail
5. Dane osobowe przetwarzane będą:
W CELACH

NA PODSTAWIE

PRZEZ OKRES

Przeprowadzenia

Regulaminu

3 lat liczonych od dnia 1

konkursu,

konkursu

stycznia roku

promowania

następującego po dacie

organizatora oraz

przystąpienia do

wydania nagród

konkursu

6. Podane

dane

osobowe

mogą

zostać

przekazane

podmiotom

przetwarzającym

je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług.
7. Podmiotowi danych osobowych przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
c) prawo do przenoszenia danych, a także

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z

prawem

przetwarzania,

którego

dokonano

na

podstawie

zgody

przed

jej cofnięciem.
8. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
9. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
10. Podanie danych w pozostałych celach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do
uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie
nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji usług.
11. Podane dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez analizę
danych w zakresie płci, daty rozpoczęcia i ukończenia nauki, miejsca zamieszkania oraz
wskazania preferowanych kierunków kształcenia, konsekwencją takiego przetwarzania będzie
przedstawienie dedykowanej oferty edukacyjnej.

§7 Reklamacje
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres
Organizatora konkursu
2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do
korespondencji (do doręczania listów), a także adres mailowy, jak również dokładny opis i
powód reklamacji.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty
otrzymania reklamacji
4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie
elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji

§8 Postanowienia końcowe
1. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: konkurs@teb.pl
2. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu
cywilnego, a Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział w
konkursie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2018 roku.
Na kolejnej stronie znajduje się załącznik do uzupełnienia przez Uczestnika.

Załącznik nr 1
Zgoda uczestnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej opiekuna prawnego (rodzica) na udział w
konkursie i przetwarzanie danych osobowych:
„Niniejszym wyrażam zgodę na udział (osoby, której jestem opiekunem prawnym)* w konkursie
"Zostań twarzą Technikum TEB Edukacja" organizowanym przez TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy
al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań.
Jestem świadomy/a dobrowolności podania danych osobowych oraz, zostałem/am poinformowany/a
o administratorze danych osobowych oraz prawie wglądu do podanych danych jak również możliwości
ich poprawiania
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu „Zostań Twarzą Technikum TEB
Edukacja" i akceptuję jego treść oraz oświadczenia z niego wynikające, w tym oświadczenia związane
z prawami autorskimi oraz wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku na warunkach,
wskazanych w §3 Regulaminu.
Dane osobowe uczestnika konkursu:
Imię: …………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania …………………………………………………………………...………………..
Miasto:……………………………………………………………………………………..………………….
Kierunek nauki ………………………………………………………………………………………………
Telefon:………………………………………………………………………………………..………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………..……………

............................................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej)
*należy skreślić w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba pełnoletnia

