REGULAMIN PROJEKTU #WARSZAWA2030
(„Regulamin”)
§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem projektu #Warszawa2030 (dalej: „Projektu”) jest MillionYou spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bruna Juliana nr 9 lok.
28, 02-594 Warszawa, której akta rejestrowe są przechowywane w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294773, NIP:
7010092355, REGON: 141158306 (dalej: „Organizator”).
2. Projekt realizowany jest na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w
Warszawie (ul. Bankowy 3/5, 00- 950 Warszawa), NIP: 5252248481, REGON: 015259640.
(dalej: „Zamawiający”).
3. Każdy Uczestnik Projektu (dalej: „Uczestnik”) przed zgłoszeniem swojego uczestnictwa w
którejkolwiek części Projektu, o których mowa w § 3- 5 Regulaminu (dalej łącznie jako
„Konkursy” oraz osobno jako „Konkurs”), zobowiązany jest zapoznać się z
postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przestrzeganie
Regulaminu jest równoczesne z pełną i świadomą jego akceptacją.
4. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne oraz nieodpłatne. Organizator informuje jednak,
że korzystanie ze strony dostępnej pod adresem www.otwartawarszawa.pl/warszawa2030
(dalej: „Strony”) może generować po stronie Uczestnika koszty połączeń internetowych
zgodnie z cennikiem dostawcy usług internetowych.
§2
[CEL I ZAKRES PROJEKTU]
1. Celem Projektu jest:
1) zachęcenie Uczestników do zaprezentowania swojej wizji Warszawy w 2030 r., jak
również wizji swojej przyszłości w Warszawie w 2030 r.,
2) wskazanie przez Uczestników pomysłów na rozwój Warszawy w okresie do 2030 r.,
2. Projekt obejmuje przeprowadzenie przez Organizatora szeregu działań dotyczących wizji
Warszawy w 2030 roku, w szczególności przeprowadzenie następujących Konkursów
dedykowanych dla jego Uczestników:
1) Konkurs na najciekawszą odpowiedź udzieloną na pytania „Wyobraź sobie, że jest
rok 2030. Czyli jesteś o 15 lat starsza/-y, masz ….. lat. Mieszkasz w Warszawie,
wyglądasz przez okno. Jak wygląda Warszawa? Czym zajmujesz się na co dzień? Co
robisz w wolnym czasie? Z czym kojarzy Ci się Warszawa 2030 roku?”
Celem odpowiedzi jest w szczególności przedstawienie przez Uczestnika Konkursu wizji
swojej przyszłości w Warszawie w 2030 roku. Do Konkursu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym stosuje się przepisy regulaminu Platformy „Otwarta Warszawa”
dostępnego na stronie internetowej
http://www.otwartawarszawa.pl/static/Regulamin_otwarta%20warszawa.pdf.
3) Konkurs na Mikroopowiadana, o którym mowa w § 3 Regulaminu,
4) Konkurs na najlepsze opowiadanie dla Uczniów Szkół gimnazjalnych lub
ponadgimnazjalnych, o którym mowa w § 4 Regulaminu,
5) Konkurs na najlepszy utwór audiowizualny, w rozumieniu art. 1ust. 2 pkt 9) Ustawy z
dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90,
poz. 631 ze zm.), o którym mowa w § 5 Regulaminu.
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w dowolnej ilości Konkursów, jeśli spełnia warunki
uczestnictwa określone w Regulaminie dla każdego z nich z osobna.
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4. Z udziału w Konkursach wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby pozostające z
Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, osoby wyznaczone przez Organizatora do
przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursów, osoby wchodzące w skład Jury
Konkursów, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.
§3
[KONKURS NA MIKROOPOWIADANIA]
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca ograniczoną lub pełną
zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art. 11 oraz art. 15 ustawy z 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), posiadająca miejsce zamieszkania
na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w
Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Wzór zgody, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, stanowiący jego integralną
część.
3. Uczestnictwo w Konkursie wymaga dokonania skutecznego zgłoszenia na Stronie, poprzez
łączne spełnienie następujących warunków:
1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmującego następujące dane osobowe:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres poczty elektronicznej e-mail,
d) numer telefonu,
z zastrzeżeniem, że podanie numeru telefonu ma charakter fakultatywny i nie wpływa na
skuteczność rejestracji, natomiast imię i nazwisko uczestnika Konkursu (dalej: „Uczestnika”)
może zostać zastąpione przez nazwę Uczestnika (nick).
2) akceptację Regulaminu,
3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1) lit a)-d)
powyżej, w celu wskazanym w § 7 ust. 3 pkt 2) Regulaminu.
4. Konkurs przeprowadzony zostanie w sposób ciągły od dnia 5 października 2015 r. do dnia
30 października 2015 r.
5. Konkurs polega na dokończeniu przez Uczestnika wskazanego przez Organizatora początku
wypowiedzi dotyczącej wizji Warszawy w 2030 r. (dalej: „Odpowiedź”).
6. Początki nowych wypowiedzi możliwych do dokończenia będą udostępniane przez
Organizatora na Stronie w sposób sekwencyjny w każdy poniedziałek, środę i piątek w
okresie trwania Konkursu.
7. Jeden Uczestnik może udzielić dowolnej liczby odpowiedzi na każde z zadanych pytań.
8. Odpowiedzi mogą być udzielane wyłącznie w formie tekstowej oraz stanowią one utwór w
rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 2006 nr 98 poz. 631 ze zm.).
9. Każda odpowiedź przed jej opublikowaniem na Stronie podlega obligatoryjnej, bieżącej
moderacji dokonywanej przez Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub późniejszego wyeliminowania z
Konkursu Odpowiedzi, która:
1) nie odpowiada tematyce Konkursu,
2) narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
3) narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności zawiera
treści wulgarne lub nieprzyzwoite.
11. Najlepsze Odpowiedzi zostaną wyłonione w drodze głosowania publiczności, tj.
Użytkowników sieci Internet. Głosowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym trwa
od momentu opublikowania na Stronie przesłanej Odpowiedzi do godziny 10.00 w dniu, w
którym Organizator opublikuje początek kolejnej wypowiedzi.
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12. Dwanaście odpowiedzi (po jednej z udzielonych w ramach każdej wypowiedzi), które
otrzymają najwyższą ilość głosów publiczności utworzy opowiadanie, które opublikowane
zostanie na Stronie, na co niniejszym Uczestnik wyraża zgodę.
13. Uczestnicy będący twórcami Odpowiedzi (po jednej z Odpowiedzi udzielonych w ramach
każdej wypowiedzi), wybranych w głosowaniu publiczności zgodnie z ust. 11 powyżej,
otrzymają nagrody rzeczowe w postaci t- shirtów z limitowanej serii #warszawa2030.
14. Organizator poinformuje Uczestników o fakcie przyznania im nagrody drogą elektroniczną
lub telefonicznie, wykorzystując w tym celu adres e-mail lub numer telefonu nagrodzonego
Uczestnika, podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym. Organizator zastrzega sobie
prawo opublikowania na Stronie listy nagrodzonych Uczestników (wykorzystując w tym
celu imię i nazwisko lub nick nagrodzonego Uczestnika) na co niniejszym Uczestnik wyraża
zgodę.
15. Odbiór nagrody, o której mowa w ust. 13 powyżej możliwy jest w siedzibie Organizatora.
16. Nagroda, o której mowa w ust. 13 powyżej nie podlega wymianie na inną nagrodę rzeczową
ani na jej ekwiwalent pieniężny.
17. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania przyznanej mu nagrody na osobę trzecią.
18. Nagrody wydawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§4
[KONKURS DLA UCZNIÓW]
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca ograniczoną lub pełną
zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art. 11 oraz art. 15 ustawy z 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), posiadająca status ucznia szkoły
gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z siedzibą w Warszawie.
2. Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może wziąć udział w
Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Wzór zgody, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, stanowiący jego integralną
część.
3. Uczestnictwo w Konkursie wymaga dokonania skutecznego zgłoszenia na Stronie, poprzez
łączne spełnienie następujących warunków:
1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmującego następujące dane osobowe:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres poczty elektronicznej e-mail,
d) numer telefonu,
z zastrzeżeniem, że podanie numeru telefonu ma charakter fakultatywny i nie wpływa na
skuteczność rejestracji.
2) wskazanie w formularzu zgłoszeniowym nazwy oraz adresu szkoły, do której uczęszcza
uczestnik Konkursu (dalej: „Uczestnik”),
3) akceptację Regulaminu,
4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1) lit a)-d)
powyżej w celu wskazanym w § 7 ust. 3 pkt 2) Regulaminu.
4. Konkurs polega na samodzielnym napisaniu opowiadania na temat: „Warszawa 2030 –
miasto przyszłości”, (dalej: „Opowiadanie”),
5. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 28 września 2015 r. do dnia 30
października 2015 r., zgodnie z następującym harmonogramem:
1) zgłaszanie Opowiadań- 28 września 2015 r. do 11 listopada 2015 r.,
2) obrady Jury Konkursu- 12 listopada 2015 r. – 16 listopada 2015 r.,
3) ogłoszenie twórców nagrodzonych Opowiadań - 16 listopada 2015 r.
6. Opowiadanie zawierać może do 3200 znaków (ze spacjami), oraz przesłane może być
wyłącznie w jednym z następujących formatów: doc., pdf., docx.
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7. Opowiadanie stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 98 poz. 631 ze zm.).
8. Przesłanie Opowiadania następuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
9. Jeden Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Opowiadań.
10. Nie można przesyłać do Konkursu Opowiadań, które zostały już uprzednio opublikowane
niezależnie od czasu i miejsca tej publikacji.
11. Opowiadania oceniane będą przez specjalnie w tym celu powołane Jury Konkursu, zgodnie z
następującymi kryteriami:
1) stylistyka odpowiedzi oraz jej walory artystyczne,
2) pomysłowość w przedstawieniu tematu,
3) kreatywność,
12. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub późniejszego wyeliminowania z
Konkursu Opowiadania, które:
1) nie odpowiada tematyce Konkursu,
2) zostało już uprzednio opublikowane niezależnie od czasu i miejsca tej publikacji,
3) narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności majątkowe lub
osobiste prawa autorskie lub inne dobra osobiste osób trzecich,
4) narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności zawiera
treści wulgarne lub nieprzyzwoite.
13. Organizator Konkursu powoła Jury Konkursu gwarantując jednocześnie jego pełną
niezależność.
14. Każdy z pięciu Uczestników będących twórcami Opowiadań, które kolejno uzyskają
najwyższą liczbę głosów członków Jury Konkursu, otrzyma nagrodę rzeczową w postaci
bluzy z limitowanej serii #warszawa2030.
15. Każdy z czterdziestu Uczestników będących twórcami Opowiadań (z wyłączeniem
Uczestników, o których mowa w ust. 14 powyżej), które kolejno uzyskają najwyższą liczbę
głosów członków Jury Konkursu, otrzyma nagrodę rzeczową w postaci t- shirtu z
limitowanej serii #warszawa2030.
16. Decyzje Jury Konkursu w sprawie przyznania nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
17. Organizator poinformuje nagrodzonego Uczestnika o fakcie przyznania mu nagrody drogą
elektroniczną lub telefonicznie, wykorzystując w tym celu adres e-mail lub numer telefonu
nagrodzonego Uczestnika, podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym. Organizator
zastrzega sobie prawo opublikowania na Stronie listy nagrodzonych Uczestników
(wykorzystując w tym celu imię i nazwisko nagrodzonego Uczestnika) na co niniejszym
Uczestnik wyraża zgodę.
18. Odbiór nagród, o których mowa w ust. 14- 15 powyżej możliwy jest w siedzibie
Organizatora.
19. Nagrody, o których mowa w ust. 14-15 powyżej nie podlegają wymianie na inną nagrodę
rzeczową ani jej ekwiwalent pieniężny.
20. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania przyznanej mu nagrody na osobę trzecią.
21. Nagrody wydawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§5
[KONKURS NA UTWÓR AUDIOWIZUALNY]
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca ograniczoną lub pełną
zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art. 11 oraz art. 15 ustawy z 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), posiadająca miejsce zamieszkania
na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w
Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Wzór zgody, o której mowa w
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zdaniu poprzedzającym stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, stanowiący jego integralną
część.
3. Uczestnictwo w Konkursie wymaga dokonania skutecznego zgłoszenia na Stronie, poprzez
łączne spełnienie następujących warunków:
1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmującego następujące dane osobowe:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres poczty elektronicznej e-mail,
d) numer telefonu,
z zastrzeżeniem, że podanie numeru telefonu ma charakter fakultatywny i nie wpływa na
skuteczność rejestracji, natomiast imię i nazwisko uczestnika Konkursu (dalej: „Uczestnika”)
może zostać zastąpione przez nazwę Uczestnika (nick).
4) wskazanie w formularzu zgłoszeniowym odnośnika hipertekstowego (linku) do utworu
audiowizualnego, stworzonego uprzednio przez Uczestnika oraz zamieszczonego na
koncie Uczestnika w serwisie Youtube.com.,
5) akceptację Regulaminu,
6) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1) lit a)-d)
powyżej w celu wskazanym w § 7 ust. 3 pkt 2) Regulaminu.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sygnowany, sponsorowany ani administrowany przez
serwis Youtube.com.
5. Konkurs polega na samodzielnym stworzeniu utworu audiowizualnego w rozumieniu art. 1
ustawy z dnia 24 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr
98 poz. 631 ze zm.), przedstawiającego wizję Warszawy w 2030 r., zgodnie z wytycznymi
wskazanymi
przez
Organizatora,
dostępnymi
pod
adresem
http://otwartawarszawa.pl/warszawa2030/minecraft/
6. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 5 października 2015 r. do dnia 30
października 2015 r., zgodnie z następującym harmonogramem:
1) tworzenie dzieł audiowizualnych przedstawiających projekt Warszawy w 2030 r. – 5
października 2015- 11 listopada 2015,
2) głosowanie publiczności (użytkowników sieci Internet) na najlepsze dzieło
audiowizualne - 5 października 2015 r. – 11 listopada 2015 r.
3) ogłoszenie twórców nagrodzonych dzieł audiowizualnych - 16 listopada 2015 r.
7. Jeden Uczestnik może przesłać do Konkursu dowolną ilość dzieł audiowizualnych.
8. Dzieła audiowizualne oceniane będą przez specjalnie w tym celu powołane Jury Konkursu,
zgodnie z następującymi kryteriami:
1) kreatywność w tworzeniu wizji Warszawy w 2030 r.,
2) jakość techniczna dzieła audiowizualnego,
9. Organizator Konkursu powoła Jury Konkursu gwarantując jednocześnie jego pełną
niezależność.
10. Każde dzieło audiowizualne przez opublikowaniem odnośnika hipertekstowego do tego
dzieła na Stronie, podlega obligatoryjnej, bieżącej moderacji dokonywanej przez
Organizatora. Czas na przeprowadzenie moderacji wynosi 24 godziny.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub późniejszego wyeliminowania z
Konkursu dzieła audiowizualnego, które:
1) nie odpowiada tematyce Konkursu oraz wytycznym wskazanym przez Organizatora
zgodnie z ust. 5 powyżej,
2) narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności majątkowe lub
osobiste prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub dobra osobiste osób
trzecich (w tym prawo do wizerunku),
3) narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności zawiera
treści wulgarne lub nieprzyzwoite,
12. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:
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13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

1) za I miejsce- nagroda pieniężna w wysokości 4.000, 00 zł. (słownie: cztery tysiące
złotych zero groszy), oraz nagroda rzeczowa w postaci bluzy z limitowanej serii
#warszawa2030,
2) za II miejsce- nagroda pieniężna w wysokości 2.000, 00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych
zero groszy), oraz nagroda rzeczowa w postaci bluzy z limitowanej serii
#warszawa2030,
3) za III miejsce- nagroda pieniężna w wysokości 1.000, 00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych
zero groszy), oraz nagroda rzeczowa w postaci bluzy z limitowanej serii
#warszawa2030.
4) 4 (słownie: cztery) nagrody publiczności w wysokości po 500,00 zł. (słownie: pięćset
złotych zero groszy) każda. Każdy Uczestnik, któremu przyznana zostanie nagroda
publiczności otrzyma również nagrodę rzeczową w postaci bluzy z limitowanej serii
#warszawa2030.
5) 20 (słownie: dwadzieścia) wyróżnień w postaci t-shirtu z limitowanej serii
#warszawa2030 każde.
Od kwot stanowiących nagrody, o których mowa w ust. 12 pkt 1)-4) powyżej odliczona
zostanie kwota należnego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w
wysokości 10%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. 2012 poz. 631 ze zm.).
Nagrody, o których mowa w ust. 12 pkt 1) -3) oraz pkt. 5) powyżej zostaną przyznane na
podstawie ilości głosów przyznanych dla każdego z dzieł audiowizualnych przez Jury
Konkursu. Decyzje Jury Konkursu w sprawie przyznania nagród są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.
Nagrody publiczności, o których mowa w ust. 12 pkt 4) powyżej zostaną przyznane na
podstawie ilości głosów oddanych przez użytkowników sieci Internet na każde z dzieł
audiowizualnych zgłoszonych do Konkursu, które pozytywnie przeszły moderację
Organizatora.
Nagrody, o których mowa w ust. 12 pkt 1)-3) oraz pkt 5) powyżej nie podlegają łączeniu, tj.
nie mogą zostać przyznane jednemu Uczestnikowi za jedno dzieło audiowizualne.
Jeden Uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednej nagrody publiczności.
Odbiór nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 12 pkt 1)-5) powyżej możliwy jest w
siedzibie Organizatora.
Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 12 pkt 1)- 5) powyżej nie podlegają wymianie na
inną nagrodę rzeczową ani jej ekwiwalent pieniężny.
Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania przyznanej mu nagrody na osobę trzecią.
Nagrody wydawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§6
[PRAWA AUTORSKIE]

1. Przesyłając do Projektu/Konkursu jakikolwiek utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 24
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 98 poz. 631 ze
zm.), w szczególności odpowiedź/Opowiadanie/dzieło audiowizualne (dalej łącznie jako
„Utwór”), Uczestnik oświadcza, że posiada pełne majątkowe oraz osobiste prawa autorskie
do zgłoszonego Utworu, jak również oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą
zgłoszenie Utworu do Projektu/Konkursu nie narusza osobistych ani majątkowych praw
autorskich jak również dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku) osób trzecich.
2. W przypadku gdy oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej okażą się niezgodne z
prawdą z winy Uczestnika lub niezachowania przez Uczestnika zasad należytej staranności,
wskutek czego osoba trzeci zgłosi wobec Organizatora uzasadnione roszczenia z tytułu
naruszenia jej praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych,
Organizatorowi przysługuje wobec Uczestnika roszczenie regresowe o zwrot kosztów
pokrycia uzasadnionego roszczenia osoby trzeciej.
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3. Przesyłając Utwór do Projektu, niezależnie od późniejszego jego nagrodzenia, Uczestnik
wyraża zgodę na udostępnienie Utworu na Stronie na licencji Creative Commons
Attribution- Share Alike (Creative Commons Uznanie Autorstwa- Na tych samych warunkach
Polska
3.0).
Informacje
o
licencji
dostępne
są
pod
adresem
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/, natomiast pełny tekst licencji
dostępny jest pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode.
4. Przesyłając Utwór do Projektu Uczestnik wyraża zgodę na jego jednoczesną publikację na
Stronie, na stronie internetowej Organizatora, Zamawiającego oraz na profilach
wymienionych podmiotów w serwisach społecznościowych.
§7
[DANE OSOBOWE]
1. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego do wybranego Konkursu Uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa odpowiednio w §3 ust.
3 pkt 1) lub §4 ust. 3 pkt 1) lub §5 ust. 3 pkt 1)
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, zwanym dalej „Administratorem”)
jest MillionYou Creative spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Organizator przetwarza
dane osobowe na podstawie umowy zawartej z Administratorem tych danych wyłącznie w
zakresie oraz w celu wyznaczonym postanowieniami tej umowy.
3. W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), Organizator
informuje, że:
1) pełna nazwa Administratora brzmi: MillionYou Creative spółka z ograniczoną
odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bruna Juliana nr 9 lok. 28, 02-594
Warszawa,
2) dane osobowe Uczestników zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego
przeprowadzenia Projektu/Konkursów, ich rozstrzygnięcia, promocji, skutecznego i
sprawnego wydania przyznanych nagród oraz przeprowadzenia ewentualnego
postępowania reklamacyjnego,
3) Uczestnik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania lub zmiany,
4) podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, jednak
rezygnacja z ich podania lub niewyrażenie/cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest
równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie/Konkursie oraz odbioru
przyznanej nagrody.
4. Wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych Uczestnik oświadcza, że
podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
§8
[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE/ODSTĄPIENIE]
1. Każdy Uczestnik uprawniony jest do składania Organizatorowi reklamacji dotyczących
przebiegu Projektu/Konkursów.
2. Reklamacje można przesyłać na adres:
MillionYou sp. z o.o.
ul. Bruna Juliana nr 9 lok. 28
02- 594 Warszawa,
lub składać w formie elektronicznej, przesyłając ich treść na adres e mail:
millionyou@millionyou.pl
w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zakończenia Projektu.
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3. Składając reklamacje każdy Uczestnik proszony jest o wskazanie w jej treści
nieprawidłowości, które spowodowały jej zgłoszenie.
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego ją Uczestnika.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Organizatora, z zastrzeżeniem,
iż Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji przed upływem 21 dni od
daty jej doręczenia Organizatorowi.
6. W przypadku przesłania reklamacji drogą elektroniczną, Użytkownik zostanie
poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail, z
którego reklamacja została przesłana.
7. Organizator może zwrócić się do Uczestnika, który przesłał reklamację z prośbą o udzielenie
dodatkowych informacji, jeśli wymaga tego prawidłowe rozpatrzenie reklamacji. W
przypadku zaistnienia takiej konieczności reklamacja Uczestnika zostanie rozpatrzona w
terminie 21 dni od dnia przekazania Organizatorowi dodatkowych informacji. W przypadku
nie przekazania dodatkowych informacji Organizator rozpatrzy reklamację w zakresie
możliwym na podstawie przedstawionych przez Uczestnika pierwotnych informacji.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od udziału w Projekcie w terminie 14 dni od
przystąpienia do udziału w Projekcie (rozumianym jako akceptacja Regulaminu).
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane zgodnie z ust. 2 powyżej. Organizator
niezwłocznie potwierdzi Uczestnikowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
§9
[WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE]
1. Niezależnie od spełnienia warunków uczestnictwa o których mowa w §3 ust. 3, §4 ust. 3 lub
§5 ust. 3 Regulaminu, warunkiem skutecznego wypełniania któregokolwiek z formularzy
zgłoszeniowych oraz korzystania ze Strony jest:
1) posiadanie dostępu do Siecie Internet,
2) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
3) posiadanie jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox, Google, Chrome, Internet
Explorer, Safari.
§ 10
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Organizator oświadcza, że żaden z przeprowadzanych w ramach Projektu Konkursów 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. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).
6. Regulamin dostępny jest na Stronie przez cały czas trwania Projektu w formie
umożliwiającej jego pobranie, przetwarzanie i przechowywanie w normalnym toku
czynności (format .pdf).
7. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn.
Każdorazowa zmiana Regulaminu poprzedzona będzie poinformowaniem Uczestników
Projektu o fakcie jej dokonania oraz o jej zakresie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania dodatkowych konkursów dla
Uczestników, niewymienionych w § 3- 5 powyżej.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia
regulaminu platformy internetowej „Otwarta Warszawa” dostępnego na stronie
internetowej: http://otwartawarszawa.pl/static/Regulamin_otwarta%20warszawa.pdf, jak
również odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w
szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz.
121 ze zm.) w zakresie w jakim regulują one przyrzeczenie publiczne, tj. art. 919- 921,
przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
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2006 nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.).
10. Regulamin opublikowany został w dniu 05.10.2015 r.

Załącznik nr 1
Warszawa, dnia.....................2015 roku
…...................................................
imię i nazwisko (przedstawiciela ustawowego)
…..................................................
adres zamieszkania (przedstawiciela ustawowego)
….................................................
PESEL (przedstawiciela ustawowego)
……………………………………
nr telefonu (przedstawiciela ustawowego)- opcjonalnie
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA UDZIAŁ DZIECKA/PODOPIECZNEGO*
W KONKURSIE………………………….. W RAMACH PROJEKTU
PT. #WARSZAWA2030
Ja, niżej podpisany(a), będący(a) przedstawicielem ustawowym:
…..................................................
imię i nazwisko (dziecka/podopiecznego*)
…………………………………….
wiek (dziecka/podopiecznego*)
…..................................................
adres zamieszkania (dziecka/podopiecznego*)
….................................................
PESEL (dziecka/podopiecznego*)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego* w Konkursie …………………. w ramach Projektu
pt. #Warszawa2030 organizowanego przez:
MillionYou spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Juliana Bruna
9 lok. 28, 02-594 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której
akta rejestrowe są przechowywane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000294773, NIP: 7010092355, REGON: 141158306, na zlecenie:
Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bankowy 3/5, 00- 950 Warszawa, NIP:
5252248481, REGON: 015259640.
Oświadczam, iż rozumiem i w pełni akceptuję Regulamin Projektu dostępny na stronie:
www.otwartawarszawa.pl/warszawa2030/regulamin.pdf
…..….....................................................
(data i podpis przedstawiciela ustawowego)
*niepotrzebne skreślić
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