REGULATIONS OF THE "STRASSMAYR MACHINE AT WORK" COMPETITION
§1
Preliminary provisions
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

These Rules define the principles of participation in the "STRASSMAYR MACHINE AT WORK" contest (hereinafter:
Contest) and the rules of its conduct (hereinafter: Rules).
The Organizer of the Contest is Strassmayr Sp. z o.o. with its seat in Wysogotowo, ul. Okrężna 14, 62-081
Przeźmierowo, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court
Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Economic Department of the National Court Register under KRS
no.: 0000353115, NIP: 7773155820, REGON: 301400560, initial capital in the amount of PLN 200.000 - fully paid
up.
a. address for correspondence in matters concerning the Competition: 14 Okrężna Street, 62-081
Przeźmierowo,
b. e-mail address: media@strassmayr.com
c. website: www.strassmayr.com.
The competition will be held between 01 September 2021 and 30 September 2021.
The Competition will be announced on the Organizer's website at: www.strassmayr.com.
The Competition is conducted on the principles described in these Regulations, in accordance with generally
applicable legal regulations.
Organizer declares that the Competition is not a game of chance, lottery, pari-mutuel bet, promotional lottery, game,
the result of which depends on chance, or any other form provided for in the Act of November 19, 2009 on gambling
games (Journal of Laws 2009.201.1540 as amended).
The Competition is organized on the territory of the Republic of Poland.
§2
Conditions for participation

1.
2.

3.

Participant of the Contest may be any natural person with full or limited legal capacity, legal person or organizational
unit without legal personality, who is the operator of the machines (equipment) delivered by the Contest Organizer.
Participants of the Contest cannot be:
a) Organizer,
b) employees of the Organiser and their immediate family members,
Employees within the meaning of the Regulations are persons employed by the Organiser on the basis of an
employment contract or a civil law contract, including contract of mandate and contract for specific work. Persons
who are closest to the Organiser within the meaning of the Regulations shall be persons with whom the Organiser's
employees are married or in a relationship of kinship or affinity in a straight line.
Participation in the Contest and the related provision of personal data is completely voluntary and free of charge,
however it is necessary in order to apply for a Prize in the Contest.
§3
Subject matter and rules of the Competition

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

The subject of the Competition is making by the Competition Participant and sending to the Organiser a film of the
work of the machine or machines provided by the Organiser and operated by the Competition Participant at the
construction site, lasting from 1 to 5 minutes, made in mov. mp4 format (hereinafter: Movie).
Along with sending the film, in which the image of the Contestant or other persons will be visible, the Contestant is
obliged to submit to the Organizer a signed by him/herself and/or other persons, whose image is visible in the film,
statement of consent for the publication of the image by the Organizer on the Organizer's website and in its social
media. Template of the statement constitutes an appendix to these Regulations.
Competition Participant must own exclusive copyrights to the Movie, the Movie must be creative, legal and have a
unique content created by the Competition Participant especially for the purpose of the Competition. The film cannot
be published on other websites or be submitted to other competitions.
Films should be sent only to the Organizer's e-mail address: media@strassmayr.com.
One person may submit only one or more Films.
By applying to the Contest, the Entrant declares and confirms that the submitted Film is his authorship and that he
owns the economic copyright and personal rights to the Film, including the right to submit it to the Contest.
The Competition Participant agrees to make the Movie available on the Organizer's website and in social media and
to use it for advertising purposes, granting the Organizer a free, time- and territory-limited license in this respect.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Along with sending the film, the Competition Participant is obliged to submit to the Organizer a signed Copyright
Declaration. The specimen of the Declaration is attached to these Regulations.
A two-person jury (hereinafter: Jury) appointed by the Organizer shall oversee the proper course of the Contest, the
selection of the winner and the awarding of the prize.
In order to enter the Competition you must: read the Competition Regulations and send in a Film according to the
given Competition themes by the specified deadline.
The submitted film cannot contain phrases, behaviours, gestures or images that are considered offensive, racist or
in any way hurt the feelings of others. The submitted film cannot violate the rights of any third party or contain
advertising content regarding any entity other than the Organiser. Films containing the above mentioned
characteristics will be removed from the Competition.
The most interesting and imaginative film is awarded in the Competition.
The Jury may choose one winner of the Competition or refrain from choosing a winner of the Competition if none of
the Films fulfill the requirements of the Competition.
The Jury decides on the winner of the Competition on the basis of subjective assessment of the submitted Films.
Due to subjective evaluation by the Organiser, the Participant is not able to question the choice of the best Film.
The Contest will be resolved (results published) on October 8, 2021 through a social media announcement.
The name and surname of the winner of the Contest will be published on the Organizer's website at:
www.strassmayr.com by responsible persons appointed by the Organizer.
The winner of the Contest will be asked to provide details for shipping the prize by post. The Organizer shall bear
the cost of shipping the prize. It is also possible for the winner of the Competition to collect the prize personally at
the Organizer's office.
While submitting the film to the Competition the Entrant is obliged to submit signed: Statement on Copyright,
Statement on Consent to Publication of Image (if applicable) and Statement on Data Processing. Failure to submit
these documents will result in inability to participate in the Competition.
§4
Awards

1.
2.

3.
4.
5.
6.

The prize in the Contest shall bean Iphone.
The winner of the Contest is obliged, within five days from the day of the announcement of the Contest results, to
send to Organizer by e-mail a written statement containing: the name and surname of the Contest winner, his address
for dispatch of the Prize, e-mail address, contact telephone number, PESEL (only for the purpose of income tax
settlement of the Prize); the completed Personal Data Tax Form constituting an attachment to these Regulations and
a statement within the scope of permission for processing personal data for the purpose of dispatch of the Prize, of
the following content "I consent to the processing of my personal data for purposes related to the issuance of the
Prize in the competition "STRASSMAYR MACHINE IN WORK " by the administrator of personal data Strassmayr
sp. z o.o. I know that the provision of personal data is voluntary but necessary for the issuance of the Prize and that
I have the right to access my data, to request their deletion and to correct them.". Correct delivery of the
aforementioned data, the statement referred to above and the Personal Data Tax Form to the Organiser shall
condition the issue of the Prize.
The prize to the winner of the Contest shall be sent within 14 working days from the date of receipt by the Organizer
of the data, statement and form referred to in paragraph 2 above. If the winner of the Contest chooses to personally
pick up the prize at the Organizer's office, the preceding sentence shall apply analogously.
The prize cannot be exchanged for a cash equivalent or any other object.
From the moment the Prize is released to the winner of the Contest, the Organizer shall not be liable for the Prize,
including for its loss, damage, destruction or theft.
The Prize shall be released in compliance with the applicable tax laws, i.e. the Personal Income Tax Act of July 26,
1991 (Journal of Laws of 2021, item 1128 as amended). The Organiser shall fund an additional cash prize in the
amount of 11.11% of the value of the Prize and then, from the total value of the Prize awarded in the competition,
shall deduct and remit to the appropriate Tax Office the tax on the prize won. The value of the prize and the amount
of lump-sum tax on the prize shall be rounded according to tax regulations. By collecting the prize, the winner of the
Competition consents to the collection of the additional cash prize by the Organiser and to its allocation for the
payment of income tax on the prize.
§5
Complaints

1.

Each Contest participant has the right to lodge a complaint during the Contest and after its completion.

2.
3.
4.
5.

Complaints shall be submitted by mail to the Organiser's address or by e-mail to media@strassmayr.com. The
complaint should contain the name, surname, address of the person submitting the complaint and a description of
the causes or reasons for the complaint as well as the expected manner of its handling.
Complaints will be considered by Organizer within 14 (in words: fourteen) working days from the date of their receipt.
The Contest participant will be informed of the Organizer's decision by e-mail or registered letter sent to the address
given in the complaint.
Complaints will be considered by a complaint committee appointed by the Organiser.
In the complaint submitted in accordance with § 5 of the Regulations, the following statement should be included: "I
agree to the processing of my personal data contained in this complaint for the purposes related to the submitted
complaint within the contest "STRASSMAYR MACHINE IN WORK " by the administrator of personal data Strassmayr sp. z o.o. I know that the provision of personal data is voluntary, but necessary to process the complaint
and that I have the right to access my data, request their deletion and to correct them."
§6
Personal data

1.

2.
3.

4.

5.

The administrator of personal data collected from Contest Participants, including the Contest winner, is the
Organizer: Strassmayr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Wysogotowo, ul. Okrężna 14, 62081 Przeźmierowo, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court
Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register under KRS no.:
0000353115, NIP: 7773155820, REGON: 301400560, share capital of PLN 200,000 - fully paid up.
In matters concerning personal data, the Participant may contact the following e-mail address:
media@strassmayr.com.
Personal data of the Contest Participants, including the Contest winner, will be processed:
a. for purposes necessary for communication with the Contest participant related to his/her participation in
the Contest, issuance of the prize, publication of information about the Contest winner and his/her Film,
texts of opinions and photos as well as processing of complaints submitted by the Contest participant - the
legal basis for processing of personal data is the consent of art. 6 paragraph 1 point a) RODO expressed
through a clear affirmative action - joining the realization of the Contest,
b. for purposes necessary for fulfilling the Organiser's legal obligations under generally applicable laws,
including tax and accounting laws - tax settlements - the legal basis for processing personal data is Article
6(1)(c) of the RODO,
c. for the purpose of realization of the Organiser's legally justified interests, which is: possible determination
or pursuit of claims or defence against claims, realization of promotional and marketing purposes, as well
as promotion of the Administrator's products and services, research, analyses and statistics - the legal
basis for processing personal data is art. 6 section 1 letter f) RODO.
The recipients of the Contest Entrants' personal data, including the Contest winner, will be:
a. authorized employees of the Organizer,
b. users of Organizer's website and users of social media - in the scope of information about the winner of
the Contest,
c. service providers, to whom the processing of Personal Data has been entrusted under an agreement for
the purposes of performing services by or for the Organiser. These are in particular entities (and their
authorised employees) providing IT and technical services, services in the field of research, analyses and
statistics, entities organising marketing campaigns. These entities act on behalf of the Organiser to the
extent necessary for the proper performance of the services entrusted to them,
d. entities entitled to receive Personal Data on the basis of legal regulations,
e. service providers supplying the Organiser with technical, organisational and business management
solutions (in particular accountants, courier and postal companies participating in the distribution of the
Prizes),
f. providers of legal and consulting services as well as those supporting the Organiser in pursuing due claims
and defending its rights (in particular law and tax offices, debt collection companies),
Personal data of the Contest Entrants and the Contest winner will be stored:
a. for the duration of the Competition, and after this period for the period of limitation of potential claims,
b. in the case of data processing for the purposes necessary for the purposes arising from legally justified
interests - until the Contest participant raises an objection to the processing of personal data in this respect,
but in principle no longer than 6 years,
c. in the case of data processing for the needs of fulfilling legal obligations in the scope of tax law and
accounting, for the period specified in legal regulations, as a rule not longer than 6 years,
d. until you withdraw your consent.

6.

Personal data of the Contest Participants and the Contest winner will not be subject to profiling. Organizer of the
Contest will not transfer personal data of the Contest Participant to third countries, subject to the provisions of the
Privacy Policy of social networking sites.
7. The Contest participant/Contest winner is entitled to the following rights:
a. to request access to their personal data, to obtain a copy of their data, and to request their rectification,
restriction of their processing or their deletion under the terms of the RODO,
b. in the scope in which the processing of personal data is based on consent - withdrawal of consent granted
earlier at any time, with the reservation that withdrawal of consent shall not affect the compatibility with the
law of the processing performed on the basis of consent prior to its withdrawal
c. to the extent that the basis for the processing of personal data is the premise of a legitimate interest - to
object to the processing of personal data,
d. in the scope in which the processing of personal data is based on the performance of a contract or on
consent - the right to personal data portability, i.e. the right to receive personal data in a structured,
commonly used and machine-readable format and to send it to another controller, provided that it is
technically possible.
8. If the Participant of the Contest considers that the data processing violates the provisions of generally applicable
law, including RODO, he/she also has the right to lodge a complaint to the competent supervisory authority, which
is the President of the Office for Personal Data Protection with its seat at 2 Stawki Street, 00-193 Warsaw.
9. Providing personal data is voluntary and results from the contest rules. Failure to provide the data results in inability
to participate in the Contest or receive the Prize. Consent to processing of personal data is voluntary, but necessary
in order to take part in the Contest and receive information about the Prize won in the Contest; Contest participant's
data will be processed only in connection with that participant's participation in the Contest, communication on the
basis of submitted data will take place only in connection with that participant's participation in the Contest and to
the extent specified in the Rules.
10. Organizer makes every effort to protect privacy and information concerning Contest Participants and Contest winner,
and with due diligence chooses and applies appropriate technical measures, including those of organizational and
programming nature, which allow to ensure the protection of the processed data (in particular, protects the data from
disclosure, destruction, loss and access to unauthorized persons, as well as unauthorized modification and
processing in violation of applicable law).
§7
Final provision
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Application for participation in the Contest means that the Contest participant agrees to have some of his/her data
(in particular company name, first name and surname) included in all materials, regardless of their form, aimed at
promoting the Contest and its coverage for the time specified by the Contest Organizer.
The Organizer is solely responsible for the conduct of the Contest.
The Organiser shall not bear any costs related to the delivery of the Competition entries by the Participants of the
Competition.
The Organiser shall not be liable for any technical problems arising in connection with or during the transmission of
the Films and any resulting delays in the arrival of entries.
In case of violation of the Regulations or generally applicable law by an Entrant, responsible persons appointed by
the Organizer may exclude him at any stage of the Contest.
The content of these Regulations is available on the Organiser's website at: www.strassmayr.com.
By sending his/her film, the Participant of the Contest declares that he/she is acquainted with the content of the
present Rules and undertakes to abide by them.
In matters not regulated by the Regulations, provisions of applicable legal acts, including the Civil Code, shall apply.
The Annexes form an integral part of these Regulations

Attachment No. 1 - Declaration concerning copyrights
Attachment No. 2 - Statement of consent for publication of image
Annex No 3 - Declaration on data processing
Attachment No. 4 - Tax Personal Data Form

Annex 1.
___________________, on ___________.

STATEMENT
forgranting of a non-exclusive licence
(consent to use Film)
I, the undersigned __________________________, residing at _____________________ with identity card no.
_____________________, PESEL: ______________________________, I declare that:

1.

I am entitled to unlimited copyrights, including propertyrights,to the work(hereinafter referred to as: Work)- a Movie
submitted toContest "________", whose organizer is Strassmayr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its
seat in Wysogotowo, ul. Okrężna 14, 62-081 Przeźmierowo, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of
the National Court Register kept by the District Court for Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Commercial
Division of the National Court Register under the number KRS: 0000353115, NIP: 7773155820, REGON:
301400560, with the share capital of PLN 200,000 - fully paid up (hereinafter referred to as "Strassmayr sp. z o.o."),
to the extent covered by this statement,

2.

the rights to the Work held by me are not limited by any third party rights and I am entitled to dispose of them.

3.

The film is a wholly original work, does not infringe any third-party copyright or other exclusive rights, is free from
any borrowings and no other circumstances exist that could expose Strassmayr sp. z o.o. to liability towards third
parties for use of the Work within the scope of this declaration.

In consideration of the above I hereby grant Strassmayr sp. z o.o. a free, time- and territory-limitednon-exclusivelicenseto use
the Work within the scope of this declarationGranting of the license takes place at the moment of transferring the Work within
the frameworkContest"__________________"
The license is grantedfor the following fields of use
1)

recording and multiplication on any medium, in particular on: computer disks, by printing, reprographic
techniques and all types of media intended for digital recording;

2)

public display, reproduction;

3)

The right to sell copies of the media in Poland and abroad, to market them using the Internet and other data
transmission techniques using telecommunications, computer and wireless networks;

4)

lending, rental or exchange of media on which the work has been recorded

5)

Analogue and digital broadcasting of vision and/or sound (whether or not encoded, whether or not for payment,
in any system, format or technology) via satelliteetcusing digital platforms, cable networks, telecommunications
connections, mobile TV, IPTV, DSL, ADSL, any computer network (including the Internet)etc;

6)

Analogue and digital re-broadcasting of vision and/or sound (encoded or uncoded, paid or unpaid, in any
system, format or technology)etc.platforms, cable networks, telecommunication connections, mobile TV, IPTV,
DSL, ADSL, any computer networks (including the Internet)etc;

7)

Introduction into computer memory and into a multimedia network in unlimited numbers and volumes;

8)

use in multimedia works;

9)

making the work available to the public in such a way that everyone can have access to it in a place and at a
time of their own choice, including through terrestrial stations, via satellite, cable, telecommunication or

multimedia networks, databases, servers or other devices and systems, including those of third parties, in open
or closed circulation, in any technique, system or format, with or without the possibility of recording, including
online services;
10) synchronization with other tracks.
The license covers the above-mentioned fields of exploitation in the scope of using by Strassmayr sp. z o.o. The Work for
advertising, marketing purposes, in particular: on the website and in social media, including portals: Facebook, LinkedIn,
Instagram, as well as in other electronic communication channels of Strassmayr sp. z o.o.

I hereby declare that I consent to interference in the integrity of the Work in the scope in which it will be necessary for
Strassmayr sp. z o.o. to use it for marketing purposes, in particular to combine the Work with other films, music and visual
correction.
This license also includes the possibility for Strassmayr sp. z o.o. to exercise derivative copyrights in relation to the Work.

______________________________
signature of the declarant

Annex 2
________________, on ______________.
STATEMENT
consent to publication of image
I, the undersigned, agree to make my image presented in the film submitted as part of the Contest "_______________"
available in the social media of Strassmayr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Wysogotowo,
ul. Okrężna 14, 62-081 Przeźmierowo, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the
District Court Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register under KRS
no.: 0000353115, NIP: 7773155820, REGON: 301400560, share capital of PLN 200,000 - fully paid up and on the website
www.strassmayr.com.

____________________________
Annex 3
________________
________________
________________
(name, company (optional), address)

Declaration of processing of personal data
YES / NO * I consent to the processing of my personal data listed above by Strassmayr Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its registered office in Wysogotowo for the purpose of information, commercial, marketing and
statistical activities carried out using telecommunications terminal equipment in accordance with Article 172 of the
Telecommunications Act of 16 July 2004 (Journal of Laws of 2017, item 1907,amended)
YES / NO * I agree to make my personal data listed above available by Strassmayr Limited Liability Company based in
Wysogotowo to entities cooperating with Strassmayr Limited Liability Company, in particular to entities with which Strassmayr
Limited Liability Company has entered into a general agreement in order for these entities to carry out information, commercial,
marketing and statistical activities carried out using telecommunications terminal equipment in accordance with Art. 172 of the
Telecommunications Act of 16 July 2004 (Journal of Laws 2017, item 1907, asamended)
YES / NO * I consent to the processing of my personal data listed above for the purpose of Strassmayr Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sending to me or at the request of Strassmayr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością information and
commercial offers by mail, e-mail or sms, as well as transmitting them directly in a telephone conversation.
YES / NO * I agree to make my personal data, mentioned above, available by Strassmayr Limited Liability Company with
registered office in Wysogotowo to entities cooperating with Strassmayr Limited Liability Company, in particular to entities with
which Strassmayr Limited Liability Company has concluded a general cooperation agreement in order to send me information
and commercial offers by post, e-mail or sms, as well as to transmit them directly in a phone conversation.
YES / NO * I declare that I have received and read the content of the Information Clause on the processing of personal data
and I am aware of my rights under the provisions on the protection of personal data, including the Regulation of the EP and of
the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons in relation to the processing of personal data
and on the free flow of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of
the EU L 119, of 4.5.2016, pp. 1-88).
* Delete
You have the right to access, rectification, erasure, transfer and restriction of data processing by the controller, as well as the
right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection.
You have the right to object to the processing of your data by the administrator. Providing and processing data is voluntary,
but necessary in order to participate in the Competition.
________________________

Annex 4
Attachment No. 4 - Tax Personal Data Form
PERSONAL DATA TAX FORM - fill in legibly in capital letters
Last name.................................................. First name: 1/............................................. (FIRST NAME)
Date of birth................................... DD/MM/YEAR
PESEL.................................................
Place of residence:
Street................................................... No. of House.................Apartment number...................Tel.............................
City................................................... County ............................................................ Municipality........................
Postcode................. Post office..............................
Registered address:
Street ........................................... House number ......................... Apartment number ...................................
City................................................... County ............................................................ Municipality........................
Postcode................. Post office..............................
Tax office /competent for settlement of personal income tax/.....................................................
(exact name and address)

The personal data provided are protected under the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). The controller of the personal data left is: Strassmayr
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Wysogotowo, ul. Okrężna 14, 62-081 Przeźmierowo,
registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court Poznań - Nowe Miasto and
Wilda in Poznań VIII Economic Division of the National Court Register under the number KRS: 0000353115, NIP: 7773155820,
REGON: 301400560, share capital of PLN 200,000 - fully paid. Personal data are processed in order to fulfil the legal
obligations incumbent on the Administrator, as well as for the purposes resulting from the legally justified interests pursued by
the Administrator, on the basis of Article 6(1)(c) and (f) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the
Council. Personal data will be stored for the period of fulfilment by the Administrator of his/her obligations as a payer of personal
income tax, as well as for the period of limitation of public law claims related to the aforementioned obligation, not longer than
for a period of 10 years. The data subject has the right to demand from the Administrator access to the personal data, their
rectification, erasure or limitation of processing in accordance with the provisions of law, as well as to lodge a complaint to the
President of the Office for Personal Data Protection. Providing the data is voluntary but necessary for the purposes indicated
in this statement - refusal to provide the data is equivalent to waiving the right to the prize obtained in the competition.
Date........................................................................................./signature/

REGULAMIN KONKURSU „MASZYNA STRASSMAYR W PRACY”
§1
Postanowienia wstępne
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w konkursie „MASZYNA STRASSMAYR W PRACY ” (dalej: Konkurs)
oraz zasady jego przebiegu (dalej: Regulamin).
Organizatorem Konkursu jest Strassmayr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul.
Okrężna 14, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000353115, NIP: 7773155820, REGON: 301400560, kapitał
zakładowy w wysokości 200.000 zł – w całości opłacony.
a. adres do korespondencji w sprawach dotyczących Konkursu: ul. Okrężna 14, 62-081 Przeźmierowo,
b. adres poczty elektronicznej: media@strassmayr.com
c. strona internetowa: www.strassmayr.com.
Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 01 września 2021 r. do 30 września 2021 r.
Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora prowadzonej pod adresem: www.strassmayr.com.
Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. 2009.201.1540 z późn. zm.).
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Warunki uczestnictwa

4.
5.

6.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych,
osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest operatorem maszyn
(sprzętu) dostarczonych przez Organizatora Konkursu.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
c) Organizator,
d) pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe,
Pracownikami w rozumieniu Regulaminu są osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umowy o pracę
bądź umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Osobami najbliższymi w rozumieniu
Regulaminu są osoby, z którymi pracownicy Organizatora pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.
Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych ma charakter całkowicie dobrowolny i
nieodpłatny, jednakże jest niezbędny do ubiegania się o Nagrodę w Konkursie.

§3
Przedmiot i zasady Konkursu
18. Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestnika Konkursu i przesłanie Organizatorowi filmu z pracy
maszyny bądź maszyn pochodzących od Organizatora, a których operatorem jest Uczestnik Konkursu, na placu
budowy, trwającego od 1 do 5 minut, sporządzonego w formacie mov., mp4.(dalej: Film).
19. Wraz z przesłaniem Filmu, na którym widoczny będzie wizerunek Uczestnika Konkursu bądź innych osób, Uczestnik
Konkursu zobowiązany jest do przedłożenia Organizatorowi podpisanego przez siebie i/lub inne osoby, których
wizerunek widoczny jest na filmie, Oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku przez Organizatora na
stronie internetowej Organizatora oraz w jego mediach społecznościowych. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik
do niniejszego Regulaminu.
20. Uczestnik Konkursu musi posiadać wyłączne prawa autorskie do Filmu, Film musi być kreatywny, zgodny z prawem,
powinien mieć unikalną treść stworzoną przez Uczestnika Konkursu specjalnie na potrzeby Konkursu. Film nie może
być publikowany w innych serwisach internetowych ani być zgłaszany do innych konkursów.
21. Filmy należy przesłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej Organizatora: media@strassmayr.com.
22. Jedna osoba może przesłać tylko jeden lub kilka Filmów.
23. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszony przez niego Film jest jego autorstwa
oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste Filmu, w tym prawo do wysłania go na Konkurs.
24. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie Filmu na stronie internetowej Organizatora oraz w jego mediach
społecznościowych i wykorzystanie go w celach reklamowych, udzielając Organizatorowi w powyższym zakresie
nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji. Wraz z przesłaniem Filmu Uczestnik Konkursu
zobowiązany jest do przedłożenia Organizatorowi podpisanego Oświadczenia w zakresie praw autorskich. Wzór
Oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
25. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem zwycięzcy i przyznaniem mu nagrody czuwa powołane przez
Organizatora dwuosobowe jury (dalej: Jury).
26. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przesłać w wyznaczonym terminie
Film zgodny z podaną tematyką konkursową.
27. Przesłany Film nie może zawierać zwrotów, zachowań, gestów, obrazów uznanych za niecenzuralne, rasistowskie,
w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Film nie może naruszać praw osób trzecich oraz zawierać treści
reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator. Filmy zawierające ww. cechy zostaną
usunięte z Konkursu.
28. W Konkursie nagradzany jest najciekawszy i najbardziej pomysłowy Film.
29. Jury może wybrać jednego zwycięzcę Konkursu bądź odstąpić od wyboru zwycięzcy Konkursu, jeśli żaden z Filmów
nie spełnia wymogów Konkursu.
30. Decyzję o wyborze zwycięzcy Konkursu Jury podejmuje samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny przesłanych
Filmów. Z uwagi na subiektywną ocenę Organizatora Uczestnik nie ma możliwości podważenia wyboru najlepszego
Filmu.
31. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w dniu 8 października 2021 przez ogłoszenie w mediach
społecznościowych.
32. Imię i nazwisko zwycięzcy Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
www.strassmayr.com przez osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
33. Zwycięzca Konkursu będzie proszony o podanie danych do wysyłki nagrody drogą pocztową. Koszt wysyłki nagrody
ponosi Organizator. Możliwe jest również osobiste odebranie nagrody przez zwycięzcę Konkursu w siedzibie
Organizatora.
34. Zgłaszając Film do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest równocześnie przedłożyć podpisane: Oświadczenie w
zakresie praw autorskich, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku (jeśli dotyczy) oraz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów skutkuje niemożnością wzięcia
udziału w Konkursie.
§4
Nagrody
7.
8.

Nagrodą w Konkursie będzie telefon marki Iphone.
Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w terminie pięciu dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przesłać
Organizatorowi drogą elektroniczną pisemne oświadczenie zawierające: imię i nazwisko zwycięzcy Konkursu, jego
adres do wysyłki Nagrody, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, PESEL (jedynie do celów rozliczenia podatku
dochodowego od Nagrody); wypełniony Formularz Podatkowych Danych Osobowych stanowiący załącznik do
niniejszego Regulaminu oraz oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania
nagrody o poniższej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z

wydaniem Nagrody w konkursie „MASZYNA STRASSMAYR W PRACY ” przez administratora danych osobowych
Strassmayr sp. z o.o. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagrody
oraz że mam prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania.”. Prawidłowe
doręczenie powyższych danych, oświadczenia, o którym mowa powyżej oraz Formularza Podatkowego Danych
Osobowych do Organizatora warunkuje wydanie Nagrody.
9. Nagroda do zwycięzcy Konkursu zostanie wysyłana w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora
danych, oświadczenia i formularza, o których mowa ust. 2 powyżej. Jeśli zwycięzca Konkursu wybierze osobisty
odbiór nagrody w siedzibie Organizatora, zdanie poprzedzające znajdzie analogiczne zastosowanie.
10. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny bądź inny przedmiot.
11. Od chwili wydania Nagrody zwycięzcy Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Nagrodę, w tym za jej
utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież.
12. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z dnia 2021 poz. 1128 z późn. zm.). Organizator ufunduje
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w
konkursie Nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od wygranej nagrody, przez
co dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegać wypłacie, lecz zaliczeniu na poczet podatku. Wartość nagrody
oraz wysokość zryczałtowanego podatku od nagrody zostanie zaokrąglona stosownie do przepisów podatkowych.
Przez odebranie nagrody zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej przez
Organizatora i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego od nagrody.
§5
Reklamacje
6.

Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po
jego zakończeniu.
7. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres
media@strassmayr.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz
opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich
otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem
poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
9. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
10. W reklamacji składanej zgodnie z § 5 Regulaminu należy zawrzeć oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej reklamacji w celach związanych ze
składaną reklamacją w ramach konkursu „MASZYNA STRASSMAYR W PRACY ” przez administratora danych
osobowych – Strassmayr sp. z o.o. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
rozpatrzenia reklamacji oraz że mam prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich
poprawiania.”
§6
Dane osobowe
11. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu, w tym zwycięzcy Konkursu, jest
Organizator: Strassmayr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Okrężna 14, 62081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS: 0000353115, NIP: 7773155820, REGON: 301400560, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł – w całości
opłacony.
12. W sprawach z zakresu danych osobowych Uczestnik może się skontaktować na adres poczty elektronicznej:
media@strassmayr.com.
13. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w tym zwycięzcy Konkursu, będą przetwarzane:
a. w celach niezbędnych do komunikacji z Uczestnikiem Konkursu związanej z jego udziałem w Konkursie,
wydania nagrody, publikacji informacji o zwycięzcy Konkursu i jego Filmie, tekstów opinii i zdjęć oraz
rozpatrywania reklamacji składanych przez Uczestnika Konkursu –– podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażona poprzez wyraźne działanie
potwierdzające – przystąpienie do realizacji Konkursu,
b. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu
rachunkowości – rozliczenia podatków - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c) RODO,

c.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest: ewentualne ustalenie lub
dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, realizacja celów promocyjnych i marketingowych,
a także promocja produktów i usług Administratora, badania, analizy i statystyki - podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym zwycięzcy Konkursu, będą:
a. upoważnieni pracownicy Organizatora,
b. użytkownicy strony internetowej Organizatora oraz użytkownicy mediów społecznościowych – w zakresie
informacji o zwycięzcy Konkursu,
c. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby
realizacji świadczonych przez Organizatora lub na rzecz Organizatora usług. Są to w szczególności
podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi z zakresu badań,
analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe. Podmioty te działają na zlecenie
Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,
d. podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
e. dostawcy usług zaopatrujący Organizatora w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz związane z
zarządzaniem firmą Organizatora (w szczególności księgowe, firmy kurierskie i pocztowe uczestniczący w
realizacji wydania Nagród),
f. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Organizatora w dochodzeniu należnych roszczeń
oraz obrony jego praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne),
Dane osobowe Uczestników Konkursu i zwycięzcy Konkursu będą przechowywane:
a. przez okres trwania Konkursu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
b. w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów – do czasu wniesienia przez Uczestnika Konkursu sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, lecz co do zasady nie dłużej niż 6 lat,
c. w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych w
zakresie prawa podatkowego i rachunkowości przez okres wskazany w przepisach prawa, co do zasady
nie dłużej niż 6 lat,
d. do czasu wycofania zgody.
Dane osobowe Uczestników Konkursu i zwycięzcy Konkursu nie będą podlegały profilowaniu. Organizator Konkursu
nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika Konkursu do państw trzecich, z zastrzeżeniem postanowień
Polityki Prywatności portali społecznościowych.
Uczestnikowi Konkursu/zwycięzcy Konkursu przysługują następujące prawa:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, do uzyskania kopii swoich danych, a także żądania ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia na warunkach wynikających z RODO,
b. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – wycofania w dowolnym
momencie udzielonej wcześniej zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
c. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda –
przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania ich innemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Jeżeli Uczestnik Konkursu uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
w tym RODO, przysługuje mu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wynika z zasad realizacji konkursu. Brak podania danych
skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie lub odbioru Nagrody. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych jest dobrowolna, lecz konieczna do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania informacji o Nagrodzie
wygranej w Konkursie; dane Uczestnika Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem tego
Uczestnika w Konkursie, komunikacja na podstawie przekazanych danych, będzie mieć miejsce wyłącznie w
związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
Organizator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Uczestników
Konkursu i zwycięzcy Konkursu i z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki
techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony
przetwarzanych danych (w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązującego prawa).
§7
Postanowienie końcowe

10. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie
niektórych danych (w szczególności nazwy firmy, imienia oraz nazwiska) we wszystkich materiałach niezależnie od
formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na czas
określony przez Organizatora Konkursu.
11. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.
12. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez Uczestników Konkursu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w związku lub w trakcie przesyłania
Filmów i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
14. W przypadku naruszenia Regulaminu bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa przez Uczestnika
Konkursu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
15. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
www.strassmayr.com.
16. Uczestnik Konkursu przez wysłanie Filmu oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje
się go przestrzegać.
17. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązujących aktów prawnych, w tym Kodeksu
Cywilnego.
18. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu
Załącznik nr 1 – Oświadczenie w zakresie praw autorskich
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych
Załącznik nr 4 – Formularz Podatkowych Danych Osobowych

Załącznik 1.
___________________, dnia ___________ r.
OŚWIADCZENIE
w zakresie udzielenia licencji niewyłącznej
(zgoda na korzystanie z Filmu)
Ja, niżej podpisany __________________________, zamieszkały _____________________ legitymujący się dowodem
osobistym nr _____________________, PESEL: ______________________________, oświadczam, że:

4.

przysługują mi w sposób nieograniczony wszelkie prawa autorskie, w tym majątkowe, do utworu (zwanego dalej:
Utworem) – Filmu przedłożonego do Konkursu „________”, którego organizatorem jest Strassmayr spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Okrężna 14, 62-081 Przeźmierowo wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000353115, NIP:
7773155820, REGON: 301400560, kapitał zakładowy w wysokości zł 200.000 zł – w całości opłacony (zwana dalej
„Strassmayr sp. z o.o.), w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem,

5.

posiadane przez ze mnie prawa do Utworu nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich i jestem
uprawniony do rozporządzania nimi.

6.

Film stanowi utwór w całości oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich ani innych praw wyłącznych, jest
wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić

Strassmayr sp. z o.o. na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z Utworu w zakresie objętym
niniejszym oświadczeniem.
Wobec powyższego niniejszym udzielam Strassmayr sp. z o.o. nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji
niewyłącznej na korzystanie z Utworu w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. Udzielenie licencji następuje z chwilą
przekazania Utworu w ramach Konkursu „__________________”.
Udzielenie licencji następuje w zakresie następujących pól eksploatacji:
11) utrwalanie i zwielokrotnienie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na: dyskach komputerowych, techniką
drukarską, reprograficzną oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
12) publiczne wyświetlenie, odtworzenie;
13) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i
innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
14) użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których dzieło utrwalono;
15) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w
jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity itp. przy wykorzystaniu platform
cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek
sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;
16) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w
jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) itp. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych,
połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym
Internetu) itp.;
17) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości i wielkości nakładów;
18) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
19) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne
lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu
otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym
też w serwisach internetowych;
20) synchronizacja z innymi utworami.
Licencja obejmuje wskazane wyżej pola eksploatacji w zakresie wykorzystania przez Strassmayr sp. z o.o. Utworu w celach
reklamowych, marketingowych w szczególności: na stronie Internetowej oraz w mediach społecznościowych, w tym na
portalach: Facebook, LinkedIn, Instagram, a także w innych kanałach komunikacji elektronicznej Strassmayr sp. z o.o.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na ingerencję w integralność Utworu w zakresie w jakim będzie to konieczne w wykorzystaniu
go w celach marketingowych przez Strassmayr sp. z o.o, w szczególności na łączenie Utworu z innymi filmami, muzyką oraz
korektę wizualną.

Niniejsza licencja obejmuje także możliwość wykonywania przez Strassmayr sp. z o.o. zależnych praw autorskich w stosunku
do Utworu.

______________________________
podpis oświadczającego

Załącznik 2
________________, dnia ______________r.
OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo udostępnienie mojego wizerunku umieszczonego w Filmie
przesłanym w ramach Konkursu „_______________” w mediach społecznościowych Strassmayr spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Okrężna 14, 62-081 Przeźmierowo wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000353115, NIP: 7773155820, REGON: 301400560, kapitał
zakładowy w wysokości zł 200.000 zł – w całości opłacony oraz na stronie internetowej www.strassmayr.com.

____________________________
Załącznik 3
________________
________________
________________
(imię i nazwisko, firma (opcjonalnie), adres)
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
TAK / NIE * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych powyżej przez Strassmayr Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie w celu realizacji działań informacyjnych, handlowych,
marketingowych i statystycznych realizowanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172
ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2017 poz. 1907 z późn. zm.).
TAK / NIE * Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych wymienionych powyżej przez Strassmayr Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie podmiotom współpracującym z Strassmayr Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, w szczególności podmiotom z którymi Strassmayr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarł
umowę ogólną w celu realizacji przez te podmioty działań informacyjnych, handlowych, marketingowych i statystycznych
realizowanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy o prawie telekomunikacyjnym
z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2017 poz. 1907 z późn. zm.).
TAK / NIE * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych powyżej w celu przesyłania do mnie
przez Strassmayr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub na zlecenie Strassmayr Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością informacji i ofert handlowych drogą pocztową, mailową lub sms, a także przekazywania ich bezpośrednio
w rozmowie telefonicznej.

TAK / NIE * Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych wymienionych powyżej przez Strassmayr Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie podmiotom współpracującym z Strassmayr Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w szczególności podmiotom z zawarł umowę ogólną o współpracy w celu przesyłania do mnie przez te
podmioty informacji i ofert handlowych drogą pocztową, mailową lub sms, a także przekazywania ich bezpośrednio w rozmowie
telefonicznej.
TAK / NIE * Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych
osobowych i jestem świadomy przysługujących mi praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym
Rozporządzenia PE 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) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r., str. 1–88).
* Niepotrzebne skreślić
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez
administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora. Podanie i przetwarzanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie.
________________________

Załącznik 4
Załącznik nr 4 – Formularz Podatkowych Danych Osobowych
FORMULARZ PODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH – wypełnić czytelnie drukowanymi literami
Nazwisko.................................................. Imię: 1/............................................. (PIERWSZE IMIĘ)
Data urodzenia................................... DD/MM/ROK
PESEL.................................................
Miejsce zamieszkania:
Ulica................................................... Nr domu................. Nr mieszkania...................Nr tel. …………….…………..
Miejscowość................................................... Powiat ............................................................ Gmina……………………
Kod pocztowy................. Poczta…………………………
Adres zameldowania:
Ulica ........................................... Nr domu ......................... Nr mieszkania ...................................
Miejscowość................................................... Powiat ............................................................ Gmina……………………
Kod pocztowy................. Poczta…………………………
Urząd Skarbowy /właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych/.....................................................
(dokładna nazwa wraz z adresem)
Podane dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych). Administratorem
pozostawionych danych osobowych jest: Strassmayr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul.
Okrężna 14, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 0000353115, NIP: 7773155820, REGON: 301400560, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł – w całości opłacony.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji
przez Administratora obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przez okres przedawnienia
roszczeń publicznoprawnych zw. z ww. obowiązkiem, nie dłużej niż przez okres 10 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu - odmowa podania danych jest równoważna ze
zrzeczeniem się prawa do nagrody uzyskanej w konkursie.
Data........................................................................................./podpis/

