"Zrób sobie selfie w holenderskim stylu przy gigantycznym chodaku!"
ZASADY UCZESTNICTWA, WARUNKI KONKURSU i POLITYKA
PRYWATNOŚCI
1. Niniejsze warunki uczestnictwa i zasady konkursu (zwane dalej
"zasadami") dotyczą konkursu pod nazwą "Zrób sobie selfie w
holenderskim stylu!" (zwanym dalej "konkursem"), którego
organizatorem jest KLM Royal Dutch Airlines (z siedzibą: 1088 Budapest
Rákóczi út 1-3.) (zwanym dalej Organizatorem i Administratorem Danych)
oraz Wunderman Ltd. (z siedzibą: H-1123 Budapest, Alkotás 53. bud. C ),
który jest producentem konkursu (zwanym dalej Producentem i/lub
Podmiotem przetwarzającym dane).
2. Okres rejestracji do Konkursu będzie trwał od godziny 08:00 w dniu
29.03.2017 roku do godziny 24:00 w dniu 01.04.2017 roku czasu
polskiego. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
a) wstawić na stronę konkursową swoje zdjęcie (selfie w holenderskim
stylu przy chodaku),
b) zgromadzić maksymalną liczbę polubień swojego zdjęcia w albumie na
stronie konkursowej Organizatora,
poprzez stronę http://www.klm-dutchselfie.pl, w ramach profilu
Organizatora na Facebooku https://www.facebook.com/klmpolska.
Osoba, która wypełni wszystkie cztery warunki (zwane dalej "Kroki") oraz
nie podlega wyłączeniu, z powodów okeślonych w punkcie 3, staje się
"Uczestnikiem Konkursu". Konkurs jest dostępny na profilu Organizatora
na Facebooku najpóźniej w terminie określonym powyżej.
Rejestrując Pracę w Konkursie Uczestnik potwierdza, że przysługują mu
pełne, niczym nieograniczone osobiste oraz majątkowe prawa autorskie
do niej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę
trzecią z roszczeniami wynikającymi lub związanymi z naruszeniem
jakichkolwiek przysługujących jej praw przez Uczestnika, w szczególności
jej majątkowych lub osobistych praw autorskich, Uczestnik zobowiązuje
się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku wszelkich
świadczeń z tego tytułu. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej
przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko
Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu
po stronie Organizatora i podjęcia wszelkich czynności, na własny koszt, w
celu jego zwolnienia od udziału w sprawie.
5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Prac i jest
zobowiązany do przedstawienia wyłącznie tych Prac, które spełniają
następujące warunki:
1) Prace nie mogą zniesławiać lub obrażać firmy pod jaką działa
Organizator, ani usług oferowanych przez podmioty występujące pod
marką Organizatora,
2) Prace muszą pokazywać Uczestnika w sposób wyraźnie widoczny,
3) Osoby przedstawione w Pracach muszą być ubrane starannie i nosić
odzież, która nie narusza publicznych norm ubierania się,
4) Sceny przedstawione w Pracach muszą być zgodne z zasadami
współżycia społecznego i nie mogą naruszać powszechnie uznanych norm

moralnych oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w
szczególności naruszać dóbr osobistych osób trzecich.
Informacje podawane do wiadomości publicznej przez Producenta (posty)
będą zawierały warunki uczestnictwa w Konkursie oraz odnośnik (link) do
Warunków Konkursu. Osoba, która wypełni wszystkie wymagane Kroki,
ale poza terminem trwania Konkursu - nie kwalifikuje się do Konkursu.
Uczestnik ma prawo zgłosić żądanie usunięcia zdjęcia, które uprzednio
wstawił na stronę konkursową Organizatora w czasie trwania Konkursu.
W takiej sytuacji Uczestnik niniejszym akceptuje fakt, że wycofanie zdjęcia
usuwa jego uczestnictwo w Konkursie.
3. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko te osoby, które spełniają
wszystkie poniższe warunki:
3.1. Osoba fizyczna, pełnoletnia (minimum 18 lat), ze stałym miejscem
pobytu w Polsce, która posiada konto na Facebooku oraz pełną zdolność
do czynności prawnych, będących w posiadaniu ważnego dokumentu
podróży (paszport lub dowód osobisty) (dalej „dowód tożsamości”). W
przypadku, gdy Zwycięzca, który spełnił wszystkie Kroki Konkursu, ale nie
posiada zdolności do czynności prawnych - do nagrody jest upoważniony
jego opiekun prawny.
3.2. Wypełniając Kroki Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
3.2.1. Akceptuje Warunki Konkursu i uznaje je za obowiązujące.
3.2.2. Jeśli Uczestnik nie posiada konta na Facebooku lub jeśli nie wypełnił
jakiegokolwiek warunku uczestnictwa, jego zgłoszenie do Konkursu
uznaje się za nieważne.
3.2.3. Organizator i Wykonawca Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody lub zażalenia (jako wynik szkody), spowodowane
podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych.
3.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz
osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym,
do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu, a
także członkowie rodzin wskazanych osób, aż do drugiego stopnia
pokrewieństwa.
3.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Wykonawcy oraz
osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym,
do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Wykonawcą Konkursu, a
także członkowie rodzin wskazanych osób, aż do drugiego stopnia
pokrewieństwa.
4. 4. Faza wyłonienia zwycięzcy Konkursu, kończy w dniu 01.04.2017 o
godzinie 16:00 czasu polskiego. Podczas wyboru zwycięzcy Jury powołane
przez Wykonawcę Konkursu wybiera jedną najlepszą pracę (zdjęcie) oraz
5 zwycięzców zapasowych spośród 20 Uczestników Konkursu, którzy
zgromadzili najwyższą liczbę polubień swojej pracy (zdjęcia) w trakcie
trwania Konkursu. Jury Konkursu będzie oceniać prace pod względem ich
wartości estetycznej, unikalności, humoru i nawiązania do kultury
holenderskiej.
5. KLM ogłosi zwycięzcę na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku
w dniu 03.04.2017 zamieszczając post zawierający Imię i Nazwisko lub
pseudonim, pod którym zwycięzca jest zarejetrowany na Facebooku.
5.1. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy Konkursu.
5.2. Wykonawca Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez
umieszczenie komentarza przy jego zwycięskiej pracy w albumie na

profilu Facebook Organizatora LUB poprzez wysłanie do niego
wiadomości e-mail na adres użyty przy rejestracji konta konta na
Facebooku. Wiadomość Organizatora do zwycięzcy będzie zawierała
prośbę o przesłanie emailem lub w prywantej wiadomości: pełnego
imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i aresu e-mail.
6. Nagrodą w Konkursie (dalej zwana "Nagrodą") jest przelot w obie
strony w klasie ekonomicznej z Gdańska do Amsterdamu, dla 2 osób
podróżujących wspólnie. Bilety zapewnia Organizator. Daty podróży
wybiera zwycięzca, na min. 3 tygodnie przed podróżą, z zastrzeżeniem
dostępności miejsc (miejsca dostępne w klasie N lub niższej. Więcej
informacji o klasach znajduje się tutaj (LINK). Linia zastrzega sobie prawo
do odmowy realizacji nagrody w pewnych terminach w przypadku braku
miejsc. W takiej sytuacji strony ustalą termin alternatywny. Po założeniu
rezerwacji, nie ma możliwości zmiany nazwisk. Przelot nie uprawnia do
świadczeń związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym
Flying Blue (o ile pasażer jest członkiem programu), takich jak m.in.:
przewóz dodatkowego bagażu, wstęp do poczekalni biznesowych i inne,
jak też nie podlega zamianie na przelot innymi liniami lub inną trasą.
6.1. Podróż może się odbyć w terminie od 17.05.2017 do 30.10.2017.
6.2. Nagroda nie zawiera żadnych innych świadczeń poza tymi
określonymi w pkt.6.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmany Nagrody.
6.4. Zwycięzca jest upoważniony do odebrania nagrody od Organizatora
za pomocą poczty elektronicznej.
6.5. 3. Nagroda nie może być przeniesiona na inną osobę, ani nie może
być spieniężona.
7. Wykonawca Konkursu wybierze jednego głównego zwycięzcę. W
przypadku gdy zwycięzca nie dostarczy swoich danych osobowych, tak jak
to opisano w punkcie 5.2 w ciągu następnych trzech dni kalendarzowych
licząc od daty ogłoszenia zwycięzcy, to ten zwycięzca ulega dyskwalifikacji
z Konkursu. W wyniku tego następna osoba z listy zwycięzców
rezerwowych zostanie ogłoszona jako zwycięzca główny. 18. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
8. 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 2009 r. Nr 201, poz. 1540,
ze zm.) W Konkursie biorą udział tylko uczestnicy, którzy spełnią wszystkie
Warunki (Kroki) Konkursu i podadzą prawdziwe dane osobowe konieczne
do identyfikacji Uczestnika przez Operatora. 1. Organizator i Wykonawca
Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za błędne lub niepełne
informacje przekazane przez Uczestników (np. błędy w nazwisku,
niepoprawny adres itp) oraz wynikające z tego tytułu opóźnienia, czy brak
kontaktu z Uczestnikiem Konkursu.
9. Udział i udostępnienie danych osobowych w Konkursie jest
dobrowolny. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane w celach
związanych z konkursem, wyborem zwycięzcy oraz dochodzeniem
roszczeń przetwarzane są przez okres wymagany do zakończenia
wszystkich procedur związanych z niniejszym konkursem i zostaną
usunięte z upływem trzech miesięcy po zakończeniu Konkursu. Dane

zwycięzcy są przechowywane dłużej, w celu realizacji nagrody.
Organizator i Wykonawca Konkursu proszą uczestników o uważne
zapoznanie się z Warunkami Konkursu i Polityką Przetwarzania Danych
Osobowych. Wykonawca Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za
uczestników i inne osoby, które nie działają niezgodnie z obowiązującym
prawem lub dopuściły się naruszenia warunków Konkursu. Uczestnicy
Konkursu ackeptuję Warunki Konkursu i Politykę Przetwarzania Danych i
zasady uczestnictwa. Uczestnicząc w Konkursie potwierdzają, że:
9.1. Wykonawca Konkursu ma prawo do podania pełnego imienia i
nazwiska zwycięzcy do publicznej wiadomości, a Zwycięzca wyraźnie i
nieodwracalnie wyraża zgodę na publikację swoich danych.
9.2. Wykonawca Konkursu będzie wykorzystywał dane osobowe podane
w czasie trwania Konkursu do czynności związanych z realizacją Konkursu.
9.3. Zwycięzca wyraża zgodę na bycie fotografowanym lub filmowanym w
czasie odbierania Nagrody i wyraża zgodę na to, że Organizator i
Wykonawca Konkursu, mogą - jako część ich działalności komunikacyjnej
związanej z Konkursem - opublikować taki materiał (w całości lub
częściach) poprzez masowe kanały medialne, własne kanały
komunikacyjne i witrynę lub stronę na Facebook.
10. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe
Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza
dane osobowe Uczestników przed udostępnieniem ich osobom
nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Uczestnikowi przysługuje
prawo wglądu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania jego danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Można to uczynić kontaktując
się z Organizatorem poprze stronę:
https://www.facebook.com/klmpolska/.
11. Organizator jest odpowiedzialny za wszelkie podatki wynikające z
nagrody, w związku z czym zwycięzca nie ponosi żadnych dodatkowych
kosztów.
12. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że w trakcie trwania
konkursu mogą wystąpić problemy techniczne w związku z przesyłem
danych, ograniczonym dostępem i inne techniczne ograniczenia oraz
trudności w wyniku dużej liczby uczestników korzystających ze strony
konkursowej. W związku z powyższym Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za techniczne możliwości udziału Uczestnika w
Konkursie. Organizator i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzalności za
informacje o Konkursie przekazywane przez osoby trzecie, ani za
funkcjonowanie Facebook i zachowanie zarejestrowanych na Facebooku
osób.
13. W przypadki gdy zaistnieje podejrzenie naruszenia Warunków
Konkursu lub w przypadku zaistnienia siły wyższej, Organizator lub
Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za wybór zwycięzcy w
sytuacji spornej. Organizator zastrzega sobie prawo cofnięcia nagrody do
momentu aż strony rozwiążą spór.

Pod rygorem dyskwalifikacji z Konkursu zabronione jest w
postach/komentarzach oraz w pracach (zdjęcia) nadesłanych do
konkursu:
1) Używanie nazw marek, logo lub innych materiałów chronionych
prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej bez zgody
podmiotu uprawnionego.
2) Reklamowanie produktów lub usług komercyjnych w tym produktów
lub usług komercyjnych własnych.
3) Zamieszczanie treści pornograficznych lub o podłożu seksualnym.
4) Zawieranie treści odwołujących się do nienawiści w jakiejkolwiek
formie (w tym rasizmu, seksizmu itd.).
5) Używanie wszelkich treści, które są agresywne, obraźliwe, szokujące,
niestosowne, nieprzyzwoite.
6) Pokazywanie obrazów oszczerczych, fałszywych, jak również
przedstawianie treści zniesławiających, które mogą negatywnie wpłynąć
na reputację i wartość firmy pod jaką działa Organizator, oraz podmiotów
występujących pod marką Organizatora lub zaszkodzić ww. firmie oraz
podmiotom.
7) Dokonywanie porównań z innymi liniami lotniczymi i/lub ich
reklamowanie lub zniesławianie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zawieszenia
Konkursu bez podawania powodu. W takiej sytuacji będzie to ogłoszone
na oficjalnym profilu KLM na Facebooku.
15. W przypadku, gdy Uczestnik nie wypełnił warunku/warunków
konkursu lub naruszył zasady konkursu lub czerpie z niego
nieuzasadnione korzyści lub będąc zwycięzcą nie zgłosił się po nagrodę w
ciągu 8 dni - taki uczestnik/zwycięzca zostaje wyłączony z Konkursu i traci
prawo do nagrody.
16. Konkurs jest prowadzony na terenie Polski, zgodnie z polskim
prawem. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie znajdować będą przepisy prawa polskiego. Sądem
właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszym
Regulaminem jest Sąd właściwy dla siedziby Organizatora, w Warszawie.
W kwestiach spornych ma zastosowanie polska wersja językowa
niniejszego Regulaminu.
17. Konkurs nie jest organizowany, administrowany, ani sponsorowany
przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
Facebook Inc. Uczestnicy Konkursu udostępniają swoje dane wyłącznie
Organizatorowi i Wykonawcy Konkursu, nie udostępniają ich
Facebookowi.
18. Niniejsze zasady Konkursu Organizator publikuje na https://www.klmdutchselfie.pl
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Konkursu w
dowolnym momencie. Aktualna wersja będzie zawsze publikowana na
https://www.klm-dutchselfie.pl
20. Organizator nie prowadzi żadnej korespondencji dotyczącej
Warunków Konkursu. W kwestiach spornych obowiązuje decyzja
Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe
błedy w druku materiałow informacyjnych o Konkursie.
21. Numer identyfikacyjny Organizatora dotyczący przetwarzania danych:
NAIH-631714/2013.

Budapeszt, 10 marca 2017
KLM Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze - Oddział Węgry
Organizator

