REGULAMIN
konkursu
„Co jest w pudełku?”

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu „Co jest w pudełku?” jest Powergraph

Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Cegłowskiej 16/2, 01-803 Warszawa, zarejestrowanej w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS:187057, NIP:118-15-79-167, zwany dalej
„Organizatorem”.

2. Zasady
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II. Konkurs
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Co jest w pudełku?”.
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zamieszkujące na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Zadanie konkursowe
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest odpowiedź na pytanie „Co znajduje się w
pudełku?” na rysunku z bohaterami serii „Felix Net i Nika”, opublikowanym na
fanpage’u Felix Net i Nika oraz Powergraph pod specjalnie dedykowanym
zdjęciem konkursowym.
2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. Komentarze nie
mogą być powielane – liczy się wyłącznie pierwsze zgłoszenie.
3. Odpowiedzi należy wpisywać w komentarzu na profilu Facebookowym Felix Net i
Nika oraz Powergraph pod dedykowanym zdjęciem.
4. Odpowiedzi muszą być sporządzone w języku polskim. Nie mogą naruszać wizerunku
i dobrego imienia Organizatora. Odpowiedzi na zadanie konkursowe niespełniające
wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora. Odpowiedzi
nie mogą być wulgarne ani obraźliwe.

IV. Uczestnictwo
1. Uczestnik względnie rodzic/opiekun prawny, w związku z udziałem w konkursie,
wyraża zgodę na ujawnienie (opublikowanie) swojego lub dziecka imienia i nazwiska,
w razie nagrodzenia jego pracy konkursowej, oraz na wykorzystanie w fabule książki
Rafała Kosika „Felix Net i Nika” swojego pomysłu. Wykorzystanie pomysłu
uczestnika konkursu i ewentualne użycie go w fabule nowej książki Rafała
Kosika jest nieodpłatne.
2. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin, członkowie jury oraz członkowie ich rodzin.
3. Za udział w konkursie Organizator nie pobiera od uczestnika żadnych opłat.
V. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Konkurs trwa do 6 maja 2021 roku.

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wyniki zostaną opublikowane do 15 maja 2021 roku, na
stronie internetowej Organizatora: www.powergraph.pl
3. Organizator nie powiadamia o wykluczeniu Zgłoszenia konkursowego z konkursu i
jego przyczynach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu lub jego zakończenia,
w każdym czasie, i bez podawania przyczyn.

VI. Jury konkursu
1. Laureata wskaże jury, w którego skład wchodzi Rafał Kosik oraz przedstawiciele
wydawnictwa Powergraph.
2. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Jury jest w
swoich decyzjach całkowicie autonomiczne.

VII. Nagrody
1. Jury przyzna nagrodę lub nagrody na najciekawsze odpowiedzi:
a) T-shirt z serii „Felix, Net i Nika”.
b) Premierową część serii „Felix, Net i Nika”, ze specjalną dedykacją autora
(wysyłka po opublikowaniu książki).
2. Jury konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród, jeżeli uzna, że
zgłoszenia nie spełniają pokładanych w nich i konkursie oczekiwań.
VIII. Szczególne uwarunkowania związane z nabyciem prawa do otrzymania nagrody
1. Nagrody (koszulki) zostaną doręczone laureatom na koszt Fundatora w terminie do
14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Książki zostaną wysłane po ukazaniu
się.
2. Uczestnik konkursu, w tym żaden laureat, ani jego rodzic, nie ma prawa zastrzegania
szczególnych cech nagrody. W razie rezygnacji z nagrody laureatowi nie przysługuje
żadna rekompensata. Nagroda nie podlega również zamianie na inną nagrodę,
świadczenie pieniężne lub inne świadczenie.
3. Nagroda ma charakter rzeczowy, każda o łącznej wartości nieprzekraczającej 200
złotych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
nagroda o tej wartości jest wolna od opodatkowania.
4. Warunkiem otrzymania nagrody przez osoby niepełnoletnie jest uzyskanie uprzedniej
zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz wypełnienie przez
rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia – formularz oświadczenia stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest do pobrania na stronie internetowej
powergraph.pl, i przesłanie go na adres e-mailowy: konkurs@powergraph.pl.
Częścią Załącznika nr 1 są informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z unijnym
rozporządzeniem 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO.
IX. Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w
szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, w tym strony
internetowej www.powergraph.pl, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie
warunków uczestnictwa w konkursie, ani za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią
szkodę wynikającą z braku dostępu albo z dostępu i korzystania przez uczestnika
konkursu ze stron internetowych Organizatora oraz z zamieszczonych na tych
stronach informacji i materiałów, za utratę lub jakiekolwiek inne zniszczenie całkowite
lub częściowe danych spowodowane awarią sprzętu lub oprogramowania uczestnika,
lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w
formularzu Zgłoszenia konkursowego, w szczególności za zmianę lub nieaktualność
danych osobowych lub adresu email uniemożliwiające odszukanie uczestnika w celu
dopełnienia jakichkolwiek formalności i/lub doręczenia nagrody.

3. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń
wynikających z tytułu naruszenia przez uczestnika przysługujących im praw
autorskich lub innych praw osobistych, uczestnik lub jego rodzic/ opiekun prawny
zobowiązany będzie do naprawienia Organizatorowi konkursu wszelkich szkód oraz
zwrotu wszelkich poniesionych kosztów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu w przypadku, gdy jest następstwem
okoliczności niezależnych od Organizatora (np. zdarzenia losowe wywołane siłami
przyrody, w szczególności pożary, powodzie oraz inne klęski żywiołowe, strajki, brak
możliwości skontaktowania się z uczestnikiem, laureatem, jego rodzicem/opiekunem
prawnym itp.).
5. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).

X. Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora
www.powergraph.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.powergraph.pl
.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych z
odsyłaczy zawartych na stronach internetowych Organizatora ani także za zawartość
innych stron, do których prowadzą odsyłacze zamieszczone na powyższych
stronach. Łączenie się z takimi stronami odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność
uczestnika.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi internetowej należy zgłaszać na adres poczty
powergraph@powergraph.pl Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora
niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania. O sposobie rozpatrzenia
reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki
została zgłoszona reklamacja, lub na adres podany w reklamacji.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE – ZGODA
Niniejszym, jako rodzic/opiekun prawny* dziecka:
………………………………………………………………….…………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………
/imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania dziecka/

uprawniony do jego reprezentacji bez żadnych ograniczeń, wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka w konkursie pod nazwą Konkurs „Co jest w pudełku?”.
Potwierdzam, że przed podpisaniem niniejszego Oświadczenia zapoznałem/łam się z
Regulaminem konkursu opublikowanym na stronie www.powergraph.pl oraz że go akceptuję.
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych
osobowych mojego dziecka i moich, w celach związanych z konkursem (szczegóły opisane
zostały w drugiej części Oświadczenia).

Dane osobowe rodzica/ składającego Oświadczenie:
Imię/imiona i nazwisko/ nazwiska:………………………..............................................................
PESEL: …....................................................................................................................................
pełny adres zamieszkania………….............................................................................................
telefon kontaktowy …………. ........................

E-mail ………………........................................

*niepotrzebne skreślić
………………........................................
PODPIS

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Drogi Uczestniku, Drogi Rodzicu
Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
tzw. RODO, informujemy poniżej, w jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, jak
długo to robimy oraz jakie przysługują Ci uprawnienia.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem decydującym o tym, jak będą zbierane i wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest Powergraph Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cegłowskiej 16/2, 01803 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:187057, NIP:118-15-79-167
Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Dane pozyskujemy z Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu „Co jest w pudełku?”. Nie
zbieramy danych od osób trzecich.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe są zbierane i wykorzystywane na potrzeby uczestnictwa w organizowanym
przez Powergraph Sp. z o.o. konkursie „Co jest w pudełku?”. Bez danych osobowych nie jest
możliwe wyłonienie zwycięzcy oraz poinformowanie o nim. Dodatkowo, dane
rodzica/opiekuna prawnego są niezbędne dla wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie
danych Uczestnika, który nie ukończył 16 lat. Ponadto przetwarzanie danych może być
niezbędne w celu realizacji obowiązków ciążących na Powergraph w związku z obowiązkiem
zapłaty podatku od Nagrody Głównej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego –
uczestnik nie mający ukończonych 16 lat nie może wyrażać takiej zgody samodzielnie.
Jakie są konsekwencje niepodania danych?
Niestety, brak danych osobowych Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego uniemożliwia
wygraną w konkursie „Co jest w pudełku”, między innymi poprzez brak możliwości
przekazania Nagrody Głównej ani Wyróżnień.
Jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych?
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodzic/opiekun prawny może wycofać w
dowolnym momencie, w ten sam sposób, w jakim została wyrażona. Jednakże wycofanie
zgody ma takie same konsekwencje, jak niepodanie danych osobowych.
Uczestnikowi oraz rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługują: prawo dostępu, sprostowania
oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia do
innego administratora danych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Żądanie sprostowania danych jest uzasadnione, gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub
niekompletne.
Usunięcie danych na żądanie powinno nastąpić, gdy Twoje dane osobowe nie będą już
niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Powergraph, lub nastąpiło cofnięcie
zgody na przetwarzanie danych, lub przetwarzanie następowało niezgodnie z prawem, dane
powinny być także usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa.
Ograniczenie przetwarzania danych następuje na żądanie, gdy okazałoby się, że Twoje dane
są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość danych; Powergraph zawiesi
przetwarzanie danych, jeżeli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie
zostało zgłoszone żądanie ich usunięcia. Ograniczenie przetwarzania nastąpi także wtedy,
gdy dane Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego nie będą nam już potrzebne (na
przykład po ogłoszeniu wyników Konkursu, gdy Twoja praca/praca Twojego dziecka nie
została nagrodzona), ale mogą być potrzebne Tobie z uwagi na zgłoszenie reklamacji.
Uprawnienia Uczestników do czasu osiągnięcia przez nich 16 roku życia, wykonują
rodzice/opiekunowie prawni.
Czy dane będą komukolwiek udostępnianie?
Dane nie będą przekazywane poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie
przekażemy danych żadnym innym podmiotom.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie zostali
nagrodzeni, zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty ogłoszenia. W przypadku
Uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, dane osobowe będą przechowywane
przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą się pojawić po stronie Uczestników a
związanych z nagrodami, tj. przez 6 lat.
Czy Powergraph będzie przetwarzał dane w jakimkolwiek innym celu?

Dane osobowe pozyskujemy i wykorzystujemy wyłącznie w związku z konkursem „Co jest w
pudełku?”, a nie w jakichkolwiek innych celach, chociażby były zgodne z prawem. W
szczególności nie będziemy wykorzystywać pozyskanych danych osobowych w celu
marketingu bezpośredniego.

