
  REGULAMIN KONKURSU „Zgarnij prowadzenie social media za free”

dla Beneficjentów Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki udziału, prawa i
obowiązki uczestników, a także nagrody przewidziane w ramach konkursu (dalej:
„Konkurs”),  organizowanego  przez  Fundację  Rozwoju  Przedsiębiorczości  „Twój
StartUp”.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisana do
Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru  Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy dla
m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XII  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  numerem
0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467 (dalej: „Organizator”)

3. 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. z 2015 r., poz. 612). 

4. Udział  w  Konkursie  i  związane  z  nim  udostępnienie  danych  jest  całkowicie
dobrowolne.

5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami
niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnik zamieszczając zadanie konkursowe w komentarzu postu konkursowego
oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i nie wnosi co do niego
żadnych zastrzeżeń. 

7. Konkurs obejmuje okres od dnia 04.05.2021 roku do 11.05.2021 roku i realizowany jest
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Czas trwania konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 04.05.2021 r. i kończy 11.05.2021 r., o godzinie 23:59. 

2. Odpowiedzi należy nadsyłać do: 11.05.2021 r. do godziny 23:59. 

3. Ogłoszenie wyników: 18.05.2021 r. 

§ 3 Komisja konkursowa 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w



nim udział i wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła  komisję konkursową (dalej
„Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

§ 4 Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby będące w trakcie obowiązywania Konkursu
Beneficjentami Organizatora zgodnie z definicją wskazaną w § 2 pkt. 8 Regulaminu
korzystania  z  usług  Fundacji  Rozwoju  Przedsiębiorczości  "Twój  StartUp”,
posiadające swoje miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs  jest  przeprowadzony  w  poście  konkursowym  na  tablicy  fanpage  Twój
StartUp: https://www.facebook.com/TwojStartup/

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika następuje poprzez dodanie
w komentarzu postu konkursowego odpowiedzi na pytanie „Co zainspirowało Cię
do założenia biznesu?”.

4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać  będą  administratorzy  fanpage.
Wszelkie  komentarze  zawierające  prace  niezgodne  z  Regulaminem  zostaną
niezwłocznie usunięte. 

5. Usunięte zostaną przede wszystkim komentarze:

a) zawierające treści niedopuszczalne lub niewłaściwe;

b) teksty  lub  obrazy  naruszające  prawo  i  dobre  obyczaje  (w  szczególności:
wulgaryzmy,  sceny  przemocy,  pornografię,  sformułowania  obraźliwe  lub
nawołujące do nienawiści)

c) są sprzeczne z obowiązującym prawem;

§ 5 Sposób wyłonienia Zwycięzców i nagrody

1. Podczas  finału  Konkursu  Komisja,  w  tym  Przewodniczący  Komisji
przyznawać będzie punkty od 1 do 5 w dwóch kategoriach: pomysłowość;
zgodność z tematem Konkursu.

2. W Konkursie nagrodzona zostanie jedna osoba. Zwycięzca Konkursu zostanie
powiadomiony o wygranej za pośrednictwem komentarza na Facebooku.

3. Zwycięzcą  zostanie  Uczestnik  z  najwyższą  liczbą  punktów.  W przypadku
remisu wyboru dokonuje Przewodniczący Komisji. 

4. Uczestnik  zgłaszając zadanie  konkursowe  do  Konkursu  zgadza  się na
opublikowanie  go  na  stronie  Konkursu,  pod  adresem:
https://www.facebook.com/TwojStartup/ w dniu 18.05.2021 r.

https://www.facebook.com/TwojStartup/


5. Nagrodą za zwycięstwo jest pakiet PREMIUM na prowadzenie social media
na  1  (jeden)  miesiąc  o  wartości  700,00  zł  z  terminem  ważności  do  dnia
31.08.2021 r.  

6. Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma 10% rabatu na prowadzenie
social media w ramach jednego z pakietów: Platinum, Gold lub Premium w
zależności  od  indywidualnego  wyboru  uczestnika.  Termin  ważności  na
wykorzystanie rabatu upływa w dniu 31.08.2021 r. 

7. Wszystkie  pakiety  na  prowadzenia  social  media  opisane  są  na  stronie
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” pod niniejszym linkiem:
https://twojstartup.pl/social-media/ 

8. Warunkiem otrzymania nagród określonych w pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu
jest przesłanie w ciągu 7 dni na adres: media@twojstartup.pl adresu e-mail na
który  Organizator  konkursu  wyśle  certyfikat  elektroniczny.  Adres  e-mail
podany  przez  Laureata  oraz  Uczestników  Konkursu  musi  być  zgodny  z
adresem e-mail Beneficjenta widniejącym w umowie o współpracy zawartej z
Organizatorem. 

9. W przypadku braku podania adresu e-mail  lub adresu nieuwzględniającego
wymogu wskazanego w punkcie wyżej, Komisja jest uprawniona do wyboru
innego  laureata  nagrody  głównej,  o  czym  poinformuje  go  w  wiadomości
prywatnej wysłanej za pomocą portalu Facebook. 

10. Zgodnie z art. 21 ust. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1387), wartość wygranej w Konkursie jest kwotą wolną
od podatku dochodowego.

11. Nagrody nie można spieniężyć ani nie może ona zostać przekazana osobom
trzecim.

12. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania zamiany Nagrody na inną.

§ 6 Prawa i obowiązki Uczestników 

1. Uczestnik ma obowiązek:

a) przestrzegania Regulaminu;

b) udzielania  Organizatorowi  wszelkich  informacji  związanych  z  udziałem  w
Konkursie;

https://twojstartup.pl/social-media/


2. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że: 

a) przysługujące  im  autorskie  prawa  osobiste  i  majątkowe  odpowiednio  do
udzielonych odpowiedzi i opisów wykorzystanych w Konkursie nie są w żaden
sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, 

b) zrealizowane zadanie konkursowe w Konkursie lub jego elementy nie naruszają
jakkolwiek praw osób trzecich oraz nie naruszają ich dóbr osobistych,

c) nie  udzielili  żadnej  osobie  licencji  uprawniającej  do  korzystania  ze
zrealizowanego zadania konkursowego lub jego elementów w Konkursie,

d) posiadają  wyłączne  prawo  do  udzielania  zezwoleń  na  rozporządzanie  i
korzystanie z opracowań stanowiących zadanie konkursowe lub jego elementów
w Konkursie. 

3. Z  tytułu  złożonego  powyżej  oświadczenia  Uczestnicy  przyjmują  na  siebie  pełną
odpowiedzialność  prawną.  Uczestnik  w  szczególności  uwolni  Organizatora  od
wszelkich  roszczeń  osób  trzecich  wynikających  z  naruszenia  przez  Uczestnika
postanowień  §  6  punktu  2  niniejszego  Regulaminu  lub  podania  przez  niego
nieprawdziwych oświadczeń. 

§ 7 Prawa własności intelektualnej do zadań konkursowych 

1. Biorąc udział  w Konkursie,  Uczestnik jednocześnie oświadcza,  że  jest  wyłącznym
twórcą  zadania  konkursowego,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o
prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  (Dz.  U.  2019  poz.  1231),  oraz  że
przysługująąą  mu pełne autorskie prawa majątkowe do zadania konkursowego wraz z
ewentualnymi  zezwoleniami  na  rozpowszechnianie  wizerunków  Uczestników
utrwalonych na zgłaszanym zadaniu konkursowym. 

2. Uczestnik  oświadcza,  że  zgłoszone  przez  niego  zadanie  konkursowe  nie  zawiera
treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności
nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera
wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich. 

3. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika
prawo  do  korzystania,  na  zasadzie  licencji  niewyłącznej  ze  zgłoszonego  przez
Uczestnika  w  ramach  Konkursu  zadania  konkursowego  będącego  utworem  w
rozumieniu  Ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  w  celu
przeprowadzenia Konkursu. 

4. Organizator, zastrzega, że z chwilaą  wydania nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w
tym  autorskie  prawa  majątkowe  i  prawa  zależne  do  nagrodzonego  zadania
konkursowego, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o
prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,  bez  jakichkolwiek  ograniczeń



terytorialnych  czy  też  ilościowych,  co  w szczególności  obejmuje  następujące pola
eksploatacji: 

a) w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu  oraz  jego  opracowań  –
wytwarzanie dowolną techniką w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową;

b) w  zakresie  obrotu  oryginałami  utworu  oraz  jego  opracowaniami  albo
egzemplarzami,  na  których  utwór  utrwalono  –  wprowadzania  do  obrotu,
użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż
opisany  w  pkt  1)  lub  2)  –  publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,
odtworzenie,  publiczne udostępnienie utworu w taki  sposób,  aby każdy mógł
mieć  do  niego  dostęp w  miejscu  i  czasie  przez  siebie  wybranym,
rozpowszechnianie  w prasie,  w sieci  Internet,  na  plakatach,  w tym plakatach
wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji,  promocji,
reklamy, oznaczania i produkcji towarów, 

d) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub
części  oraz  dokonywania  jego  opracowań  w  całości  lub  części,  w  tym
dokonywanie  przeróbek,  jakichkolwiek  zmian  i  adaptacji  całości  lub
poszczególnych części utworu. 

5. Uczestnik  oświadcza,  że  wyraża zgodę na  takie  wykorzystanie  zadania
konkursowego  przez  Organizatora.  W  razie  konieczności,  Zwycięzca  na  żądanie
Organizatora  podpisze  stosowne  oświadczenia  lub  umowy  potwierdzające
przeniesienie praw autorskich do nagrodzonego zadania konkursowego. 

6. Z  uwagi  na  to,  że  rezultatem  udziału  w  Konkursie  może być  przyznanie
Uczestnikowi nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie,  z  tytułu udzielenia
licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Podane przez Uczestnika dane będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym
do  przeprowadzenia  Konkursu,  wydania  nagród,  przeprowadzenia  postępowania
reklamacyjnego i ochrony roszczeń. 

2. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest  zgoda,  realizacja  prawnie
uzasadnionego  interesu  administratora  danych,  polegającego  na  organizacji  i
przeprowadzeniu  przez  administratora  danych  konkursu,  publikacji  informacji  o
laureatach, a także dla celów rozliczeń i ochrony roszczeń. 

3. Dane  zwycięzców  będą  przetwarzane  także  w  związku  z  ciążącym  na
administratorze obowiązkiem prawnym wynikającym np. z przepisów podatkowych



4. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  na  potrzeby  Konkursu  jest
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, przy
ul.  Żurawiej 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000442857, numer NIP:
5213641211, REGON: 146433467. 

5. Dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  podmiotom  współpracującym  z
administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę nagrody
w  Konkursie,  podmiotom  uprawnionym  do  otrzymania  danych  osobowych  na
podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  a  także  podmiotom,  z  którymi
administrator  zawarł  umowę  powierzenia,  np.  dostawców  usług
teleinformatycznych.

6. Podanie  danych jest  dobrowolne,  ale  konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez czas trwania
Konkursu, a następnie do czasu przedawnienia ew. roszczeń i realizacji obowiązków
prawnych.

7. Uczestnik,  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego,

8. Uczestnik  ma  prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

9. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych, możliwy jest kontakt poprzez adres
e-mail rodo@twojstartup.pl. 

§ 9 Reklamacje 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania
Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później,  niż w terminie 30 dni od
zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest
data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje  należy zgłaszać  drogą listowną   (listem  poleconym)  na  adres
Organizatora.

3. Reklamacje  będą rozpatrywane  przez  Organizatora  w  terminie  do  14  (słownie:
czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik
zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na
adres podany w reklamacji. 



4. Reklamacja  powinna zawierać  imię, nazwisko,  adres  osoby składającej  reklamację
oraz  opis  przyczyn  lub  powodów  reklamacji  a  także oczekiwany  sposób  jej
rozpatrzenia. 

5. Reklamacje  będą rozpatrywane  przez  Komisję  Reklamacyjną  powołaną  przez
Organizatora. 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jawny i dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej
Organizatora. 

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu,  pod  warunkiem,  że  nie
naruszy  to  już  nabytych  praw  Uczestników  Konkursu.  O  każdorazowej  zmianie
Regulaminu  Organizator  poinformuje  Uczestników  na  stronie  internetowej
Organizatora, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem.

3. W  przypadku  naruszenia  przez  Uczestnika  Konkursu  postanowień  Regulaminu
Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. 

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Wszelkie  spory  i  roszczenia  majątkowe,  które  mogą  powstać  pomiędzy
Organizatorem  a  Uczestnikiem  Konkursu  w  związku  z  Konkursem,  będą  w
pierwszej  kolejności  rozstrzygane  polubownie  i  z  wykorzystaniem  wszelkich
dostępnych zasad i technik mediacji. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego
załatwienia  sporu,  stronom  przysługuje  prawo  dochodzenia  swych  roszczeń  na
drodze postępowania sądowego.

6. Konkurs  nie  jest  w  żaden  sposób  przeprowadzany,  związany,  zatwierdzony,
popierany ani sponsorowany przez Facebook Inc.

7. Facebook  Inc.  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  prawidłowy  przebieg  Konkursu.
Wszelkie  roszczenia  związane  z  Konkursem  należy  kierować  wyłącznie  do
Organizatora Konkursu.

8. W  myśl  niniejszego  regulaminu,  każdy  Uczestnik  zwalnia  serwis  Facebook  z
odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora.


