REGULAMIN
KONKURSU NA OPOWIADANIE KRYMINALNE
1.

Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska
8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr
59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP
526-030-56-44.

2.

Partnerem Konkursu oraz Fundatorem nagród w postaci abonamentów
uprawniających do korzystania z serwisu Netflix oraz spotkania online z
Harlanem Cobenem jest Netflix, zaś fundatorem nagrody pieniężnej oraz nagród
w postaci kodów do prenumeraty cyfrowej do serwisu Wyborcza.pl jest Agora.

3.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być
pracownicy ani stali współpracownicy organizatora ani fundatora ani ich
małżonkowie ani
krewni i
powinowaci
do drugiego stopnia
pokrewieństwa/powinowactwa.

4.

Aby wziąć udział Konkursie należy - w terminie od dnia 19 czerwca 2020 r. od
godz. 11:00 do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59 wykonać zadanie
konkursowe tj. przesłać na adres e-mail wglebilasu@wyborcza.pl pracę
konkursową swojego autorstwa (nie więcej, niż 20 000 znaków ze spacjami, w
formacie Word lub PDF): opowiadanie kryminalne będące alternatywnym
zakończeniem serialu „W głębi lasu”, na podstawie powieści Harlana Cobena o
tym samym tytule.
Opowiadanie powinno być podpisane imieniem i
nazwiskiem autora. Podane godziny są godzinami czasu obowiązującego w
Polsce.

5.

Uczestnicy Konkursu mogą przesyłać wyłącznie prace swojego autorstwa,
będące utworami oryginalnymi (nie można plagiatować cudzych utworów), w
języku polskim. W opowiadaniu można podać dane osobowe tylko takich osób,
które udzieliły wyraźnej zgody. W opowiadaniu nie można zamieszczać treści
niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami ani mogących naruszać cudze
prawa lub cudze dobra osobiste. Opowiadania niezgodne z ww. warunkami nie
zostaną dopuszczone do Konkursu. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną
pracę konkursową.

6.

Każdy Uczestnik Konkursu, którego opowiadanie zostanie dopuszczone do
konkursu otrzyma kod uprawniający do miesięcznej prenumeraty cyfrowej
Wyborczej, Pakiet Podstawowy z datą aktywacji najpóźniej do 30 października
2020 r.

7.

W konkursie jury wybrane przez Organizatora (5 członków – dziennikarzy i
redaktorów Gazety Wyborczej) wybierze jednego zwycięzcę oraz 10-ciu
uczestników wyróżnionych autorów opowiadań, które jury uzna za
najciekawsze. Jury będzie się także kierować takimi kryteriami jak: pomysł na
rozwiązanie zagadki, utrzymanie narracji w klimacie serialu i powieści, które są

podstawą historii, umiejętność formułowania myśli oraz poprawność językowa
przy czym zawsze o wyborze nagrodzonych decyduje subiektywna ocena jury.
a) Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 11.122 zł. brutto (z
powyższej kwoty zostanie odprowadzona zaliczka na podatek w
wysokości 1.122 zł.), możliwość wirtualnego spotkania z pisarzem
Harlanem Cobenem w terminie ustalonym przez strony, roczny dostęp
do prenumeraty cyfrowej Wyborczej Pakiet Podstawowy (data aktywacji
najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.), roczny abonament do serwisu Netflix
(bezterminowy czas aktywacji) oraz publikacja nagrodzonego
opowiadania w „Książki. Magazyn do czytania”.
b) Każdy uczestnik wyróżniony otrzyma roczny abonament do serwisu
Netflix, (bezterminowy czas aktywacji) oraz półroczny dostęp do
cyfrowej prenumeraty Wyborczej Pakiet Podstawowy (data aktywacji
najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.) oraz publikację nagrodzonego
opowiadania w serwisie Wyborcza.pl.

Warunkiem skorzystania z prenumeraty oraz dostępu do serwisu Netflix jest
akceptacja odpowiednio regulaminu serwisów grupy Wyborcza.pl
(https://wyborcza.pl/centrumpomocygw/7,134956,23448405,regulamin-serwisuwyborcza-pl.html), Regulamin Konta Użytkowników Serwisów Grupy
Wyborcza.pl oraz Regulaminu serwisu Netflix (help.netflix.com).
Przed publikacją opowiadania redakcja Książek lub odpowiednio Wyborczej
zwróci się do jego autora.

8.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 16 października 2020 r. w serwisie
Wyborcza.pl. Redakcja poda dane osobowe laureatów za ich uprzednią zgodą.
Niezależnie od powyższego zwycięzca i uczestnicy wyróżnieni zostaną
poinformowaniu o przyznanej nagrodzie na adres e-mail, z którego nadesłane
zostało opowiadanie. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie danych, zgodnie
z którymi należy zrealizować nagrodę pieniężną.

9.

Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy składać w terminie 30-stu dni
od dnia ogłoszenia wyników na adres Organizatora (Agora S.A., ul. Czerska
8/10,
00-732
Warszawa)
lub
pocztą
elektroniczna
na
adres:
wglebilasu@wyborcza.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w
terminie 14-stu dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

10.

Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie do 31 grudnia
2020 r. na adres Organizatora (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa)
lub pocztą elektroniczna na adres: wglebilasu@wyborcza.pl. Odpowiedź na
reklamację zostanie wysłana w terminie 14-stu dni zgodnie z danymi
adresowymi podanymi w reklamacji.

11.

Postanowienia punktów 9 i 10 nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia
roszczeń w postepowaniu sądowym - po przeprowadzeniu postępowania
reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji.

12.

Każdy uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie. Aby zrezygnować
uczestnik powinien wysłać odpowiednią informację na adres e-mail:
wglebilasu@wyborcza.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W
ZWIĄZKU Z KONKURSEM
I

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu
jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).
W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z
naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl.

II

Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia laureatów oraz rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe laureatów będą
przetwarzane także w celu realizacji nagród. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes
Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego
Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz
obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe laureatów będą także
w celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody - w tym przypadku
podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków
ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III

Dane osobowe wszystkich Uczestników Konkursu będą przetwarzane do 31
grudnia 2020 r. Dane osobowe laureatów, zgodnie z którymi należy zrealizować
nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków
ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
w związku z przekazaniem nagrody.

IV

Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w
celu marketingu bezpośredniego.

V

Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) - z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją.

VI

Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo
przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa
urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego
danych narusza prawo.

VII

Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie adresu e-mail oraz
imienia i nazwiska jest niezbędne do udziału w konkursie. Podanie danych
osobowych potrzebnych do przekazania nagrody pieniężnej jest niezbędne do
realizacji tej nagrody.

VIII

Administrator może przekazać dane osobowe uczestników konkursu
osobom/podmiotom realizującym na rzecz administratora usługi, jak w
szczególności telekomunikacyjne, doradcze itp. – wyłącznie w celu realizacji
tych usług.

RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

