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Regulamin konkursu „Ubiquiti w kadrze” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin Konkursu (dalej Regulamin) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod 

nazwą „Ubiquiti w kadrze” (dalej Konkurs). Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Organizatorem Konkursu jest firma SENETIC SA z siedzibą w Katowicach (40-600), ul. Tadeusza Kościuszki 227, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice 

- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - KRS, pod numerem 0000510458, REGON: 241148635, NIP: 

6342709934 z kapitałem zakładowym wynoszącym 3.093.724,00 zł (w całości opłaconym) zwana dalej 

Organizatorem lub Senetic. 

3. Konkurs trwa od 19.04.2017 do 31.05.2017 roku. 

4. Obsługę techniczną i logistyczną Konkursu prowadzi Organizator. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu dostępnego 

pod adresem https://www.senetic.pl/konkurs/. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania postanowień regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę 

odmowy wydania nagrody i anulowania wygranej lub dochodzenia jej zwrotu lub zwrotu jej równowartości jako 

od podmiotu nieuprawnionego do uczestnictwa w konkursie w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty 

wezwania takiego Uczestnika do zwrotu.  

§ 2 Uczestnicy i nagrody w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, będący polskimi rezydentami, tj. posiadającymi nieograniczony obowiązek podatkowy 

w Rzeczypospolitej Polskiej, dalej zwani: Uczestnikami lub osobno Uczestnikiem. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych przedstawionych przez Uczestnika lub zgłoszenia potrzeby 

ich uzupełniania w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Brak uzupełnienia we wskazanym terminie rozumie 

się jako rezygnację z uczestnictwa w Konkursie  

3. Nagrodami w Konkursie są: 

a. Nagroda za 1. miejsce: WD MyPassport Wireless 500GB (Wi-Fi / USB 3.0 / SD) o wartości 647,00 zł netto. 

b. Nagroda za 2. miejsce: Fujifilm instax mini 70 o wartości 499,00 zł netto. 

c. Nagroda za 3. miejsce: Słuchawki Grape O310 o wartości 130,00 zł netto. 

4. Celem Konkursu jest wyłonienie Uczestnika lub Uczestników, którzy przygotowali najciekawsze prace Konkursowe 

i spełnili wymogi określone w § 3. 

5. W Konkursie Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a. Złożenie i opłacenie zamówienia (lub zamówień), w trakcie trwania konkursu, dowolnych produktów 

Ubiquiti dostępnych w ofercie sklepu internetowego Organizatora, dostępnego pod adresem: 

https://www.senetic.pl. Wartość zamówionych i opłaconych produktów Ubiquiti musi przekroczyć 

2500,00 zł netto. 

b. Wykonanie zdjęcia prezentującego produkt Ubiquiti. Minimalna wielkość zdjęcia musi wynosić 1640 

pikseli szerokości.  

c. Wysłanie zgłoszenia w wiadomości e-mail na adres: konkurs@senetic.pl do dnia 31.05.2017 roku. 

https://www.senetic.pl/konkurs/
https://www.senetic.pl/
mailto:konkurs@senetic.com
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2. Wiadomość e-mail, o której mowa w par. 3 ust. 1 musi zawierać: 

a. w temacie wiadomości: Ubiquiti w kadrze, 

b. nazwę przedsiębiorcy, jego adres oraz nr NIP, 

c. nr zamówienia lub zamówień, 

d. wykonane zdjęcie, 

e. adres e-mail i numer kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za wysłanie zgłoszenia. 

3. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami, Konkursami, programami lojalnościowymi, ofertami przetargowymi, 

umowami bonusowymi i zakupami w preferencyjnych cenach oraz z akcjami marketingowymi prowadzonymi 

przez Organizatora. 

4. Zwrot zakupionych Produktów objętych Konkursem w czasie trwania Konkursu jak i po jego zakończeniu 

powoduje obniżenie wartości Produktów, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. a. 

5. W przypadku gdy zwrot zakupionych przez Uczestnika Produktów w ramach niniejszego Konkursu nastąpi po 

okresie, w którym korekta, o której mowa w § 3 ust. 4 będzie niemożliwa w trakcie trwania Konkursu lub po jego 

zakończeniu, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu pełnej wartości nagrody. 

6. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie Uczestnikom spełniającym wymogi określone w niniejszym 

Regulaminie. 

7. Każda osoba wysyła zgłoszenie konkursowe na zasadach dobrowolności oraz w zgodzie z wymaganiami swojego 

pracodawcy. Dlatego też przystąpienie do Konkursu przez taką osobę, każda jej czynność przedsięwzięta 

bezpośrednio w celu uzyskania nagrody w Konkursie lub zgłoszenie się po tę nagrodę upoważnia domniemanie, 

że uczestnictwo w Konkursie odbywa się za wiedzą i zgodą jego pracodawcy oraz nie narusza właściwych relacji 

pomiędzy tą osobą a pracodawcą. 

8. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy uczestniczeniem w Konkursie a wymogami 

nałożonymi przez pracodawcę, te ostatnie powinny mieć znaczenie nadrzędne. Za ewentualne nieprzestrzeganie 

tej zasady odpowiedzialności ponosi osoba wysyłająca zgłoszenie do Konkursu. 

§ 4 Rozliczenie Konkursu i wydanie nagród 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny 

prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła 

Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte 

przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych zdjęć biorąc pod uwagę ich kreatywność, oryginalność 

i pomysłowość. 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o otrzymanych nagrodach za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, do dnia 30.06.2017 roku. 

4. Nagroda zostanie wysłana pocztą kurierską na podany przez Uczestnika adres wraz z protokołem wręczenia 

nagrody. 

5. Podpisany protokół z wręczenia nagrody Uczestnik musi podpisać i odesłać w ciągu 7 dni od daty dostarczenia 

nagrody. 

6. W przypadku gdy Uczestnik nie odeśle podpisanego protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 4 musi zwrócić nagrodę 

do Organizatora Konkursu, na własny koszt. 

7. Nagroda otrzymana w ramach niniejszego Konkursu nie podlega wymianie na jej równowartość w gotówce lub 

inny produkt, jak również przekazaniu na rzecz innego Uczestnika lub innej osoby z firmy, a niebędącej adresatem 

niniejszego Konkursu. 
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§ 5 Zasady opodatkowania 

1. Wartość nagród otrzymanych w ramach Konkursu, w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością 

gospodarczą stanowi przychód z tej działalności. 

§ 6 Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych jest SENETIC SA z siedzibą w Katowicach (40-600), ul. 

Tadeusza Kościuszki 227, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - KRS, pod numerem 

0000510458, REGON: 241148635, NIP: 6342709934 z kapitałem zakładowym wynoszącym 3.093.724,00 zł 

(w całości opłaconym). Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz 

żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz 

konieczne dla uzyskania nagrody w Konkursie. 

2. Poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie i z chwilą takiego przystąpienia, Uczestnik oświadcza, iż wyraża 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców, 

opublikowania danych zwycięzców Konkursu, przyznania oraz wydania im nagród, wykonania obowiązków 

publicznoprawnych związanych z przyznaniem nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3. Organizator może w celach wskazanych w ust. 2 przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: nazwisko 

i imiona, nazwa firmy, numer ewidencyjny PESEL lub NIP numer dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż 

adres zameldowania, adresy elektroniczne (email), numer telefonu. 

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na przesyłanie mu przez firmę Organizatora, w celu organizacji 

i realizacji Konkursu, a także w celu oferowania innych konkursów, promocji, informacji handlowych 

i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w tym na udostępniony przez Uczestnika 

Konkursu adres e-mail, numer telefonu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

§ 7 Oświadczenia Uczestnika, prawo do wykorzystania wizerunku, prawa autorskie 

i prawa własności do prac konkursowych oraz licencje 

1. Wykonanie Pracy konkursowej i przesłanie jej Organizatorowi jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń i jest równoznaczne ze złożeniem 

przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: 

a. Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone 

ani obciążone na rzecz osób trzecich. 

b. Korzystanie przez Organizatora z Pracy konkursowej zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie 

naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej jak również nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 

c. Uczestnik akceptuje fakt, że Praca Konkursowa może zostać wykorzystana na potrzeby reklamy 

Organizatora w dowolnych mediach i nośnikach. 

2. Uczestnik oświadcza, że z chwilą przesłania zgłoszenia przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do 

pracy konkursowej lub jej części, stanowiącej utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2016.666 z późn. zm.), eksploatacji wraz z prawami 

zależnymi oraz z prawem własności egzemplarza pracy konkursowej. 
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3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej lub do jej części następuje na polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity: Dz.U.2016.666 z późn. zm.), a w  szczególności obejmuje: 

a. utrwalenie i zwielokrotnienie utworów dowolną techniką i w dowolnej formie w tym w szczególności 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, w dowolnej ilości 

egzemplarzy; 

b. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak 

i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych utworów 

w jedną całość; 

c. wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów; 

d. wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych; 

e. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych; 

f. dokonywanie skrótów, cięć, przeróbek, przemontowań, tłumaczeń; 

g. modyfikowanie całości utworów oraz ich pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, 

dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji; 

h. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także 

publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

i. łączenie utworów oraz ich fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie powstały w wyniku 

działań Uczestnika; 

j. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy 

i promocji Organizatora i podmiotów wskazanych przez Organizatora. 

4. Uczestnik, z chwilą przesłania zgłoszenia zezwala Organizatorowi nabywającemu autorskie prawa majątkowe na 

wykonywanie praw zależnych do pracy konkursowej, w tym na rozporządzanie nią. 

5. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Pracy Konkursowej. 

6. Organizator może wezwać Uczestnika do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do 

pracy konkursowej. 

7. Jeżeli Organizator poinformuje Uczestnika o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec 

Organizatora lub innych osób w związku z korzystaniem z Pracy Konkursowej, w szczególności zarzucających 

naruszenie praw własności intelektualnej, Uczestnik podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu 

i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz ewentualnych 

odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Organizatorowi powództwa z  tytułu naruszenia 

praw własności intelektualnej, Uczestnik wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku 

takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Organizatora. 

8. Jeżeli praca konkursowa zostanie uznana za naruszającą prawa osób trzecich, Uczestnik niezwłocznie, na swój 

koszt i według własnego wyboru, uzyska dla Organizatora prawa do kontynuowania korzystania z pracy 

konkursowej lub dokona jej modyfikacji. 

9. Organizator udziela Uczestnikowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej, ograniczonej na czas trwania 

Konkursu i ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji na modyfikacje i użycie logo Senetic SA 

na potrzeby wykonania pracy konkursowej przez Uczestnika. Licencja obejmuje możliwość wykonania dowolną 

techniką i trwałego naniesienia logo Senetic SA na Pracę Konkursową. 
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10. W przypadku gdy na zdjęciu znajdują się osoby, Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób znajdujących się na 

zdjęciu na: 

a. nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem osób 

znajdujących się na zdjęciu, przez Organizatora konkursu, 

b. wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium przez 

Organizatora konkursu. 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu w tym zrealizowanego przez Uczestnika 

obrotu powinny być zgłaszane na piśmie do Organizatora Konkursu na adres: SENETIC SA, 40–600 Katowice, ul. 

Tadeusza Kościuszki 227. Termin zgłaszania reklamacji wygasa w dniu 31.07.2017 roku. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące Uczestnika (imię i nazwisko, adres, nazwa i adres 

przedsiębiorcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich doręczenia na podany adres, na podstawie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu. 

5. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

6. Decyzja Organizatora odnośnie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  O decyzji 

Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym. 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, 

jak również na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.senetic.pl/konkurs/. 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik Konkursu potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu 

i wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach w nim określonych. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku stwierdzenia naruszenia 

przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia lub przedłużenia Konkursu. 

Informacja o zmianach będzie ogłoszona na stronie https://www.senetic.pl/konkurs/, jeżeli będzie to konieczne 

i uzasadnione przebiegiem Konkursu, również za uprzednim powiadomieniem Uczestników o tym fakcie drogą 

elektroniczną z wyprzedzeniem jednego dnia, na adres podany w zgłoszeniu. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć 

wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed datą jej ogłoszenia. 

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Uczestników 

Konkursu nieprawdziwych danych, informacji, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez firmy kurierskie 

przesyłek wysyłanych w imieniu i na koszt Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu. Odpowiedzialność 

w tym zakresie ponosi odpowiedni przewoźnik lub operator pocztowy, z którego usług skorzysta Organizator. 

Wszelkie kwestie związane z reklamacjami towaru uprawniającego do udziału w Konkursie będą rozpatrywane 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie SENETIC SA, które umieszczone są na stronie: 

https://www.senetic.pl/site/centrum-pomocy/ w zakładce Reklamacje, jak również udostępnione są w siedzibie 

SENETIC SA. 

7. Szczegółowe informacje na temat niniejszego Konkursu można uzyskać pisząc na adres konkurs@senetic.pl. 

8. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne. 

9. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozliczania nagród. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

https://www.senetic.pl/konkurs/
https://www.senetic.pl/blog/5909,konkurs-ubiquiti-w-kadrze/
https://www.senetic.pl/site/centrum-pomocy/
mailto:konkurs@senetic.com

