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Regulamin Konkursu Toshiba i Tabletowo.pl 

1. Organizatorem Konkursu jest Multi Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-

553), ul. Wrotkowa 14, fundatorem nagród jest TOSHIBA Europe GmbH z siedzibą w 

Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, DE 120685323, Niemcy. 

2. Koordynacją czynności związanych z obsługą Konkursu, w szczególności przyjmowaniem 

zgłoszeń konkursowych, zwołaniem obrad Komisji Konkursowej, ogłoszeniem wyników 

Konkursu zajmie się Organizator Konkursu. 

 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszego zdjęcia („Pracy”), 

przedstawiającego logo lub laptop marki Toshiba w nietypowym miejscu  spośród zgłoszeń 

nadesłanych przez osoby, biorące udział w konkursie („Uczestnik”). 

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego uczestnikami mogą być 

osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające 

obywatelstwo polskie. Jeżeli uczestnik nie jest osobą pełnoletnią, przed przystąpieniem do 

Konkursu powinien otrzymać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. W Konkursie nie mogą 

brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora, firmy TOSHIBA, Organu 

Pomocniczego ich rodziny.  

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie Prac na adres toshiba@poczta.multipr.pl. 

Do każdej wysyłanej pracy konkursowej powinna być dołączona, w przypadku osoby 

niepełnoletniej, zgoda prawnego opiekuna (załącznik nr 1 do Regulaminu), wraz z 

jednoczesnym przekazaniem Organizatorowi praw autorskich do Pracy konkursowej oraz 

korzystania z niej na polach eksploatacji określonych w punkcie 25 Regulaminu.  

6. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę. 

7. Zgłoszenia można przesyłać do 5.09.2011r. włącznie. 

8. Wyboru najlepszej Pracy dokona Komisja Konkursowa w składzie:  

reprezentant TOSHIBA, przedstawiciel portalu Tabletowo.pl. 

9. Z nadesłanych Prac Komisja Konkursowa wybierze jedną najlepszą, która zostanie 

nagrodzona laptopem Toshiba Libretto W100, ufundowanym przez  firmę TOSHIBA Europe 

GmbH.  

10. Ogłoszenie wyników nastąpi 9.09.2011r. Uczestnik, którego Praca została wybrana, otrzyma 

informację o wygranej drogą mailową (na adres z którego została nadesłana Praca). 

Rozwiązanie Konkursu oraz ogłoszenie zwycięzców opublikowane zostanie na portalu 

Tabletowo.pl. 

11. Uczestnik Konkursu poprzez nadesłanie pracy wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Wraz z przesłaniem pracy, uczestnik przesyła Organizatorowi dane osobowe 

niezbędne do przyznania nagrody oraz jej dostarczenia tj. imię i nazwisko, oraz adres 

zameldowania na który ma być doręczona nagroda. 

12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. 

Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, 

możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich 
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przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie miało charakter 

doraźny i dane te zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu Konkursu i wydaniu nagród. 

13. Uczestnik Konkursu, zgłaszający swoją Pracę, ponosi wyłączną odpowiedzialność za 

ewentualne naruszenia praw osób trzecich.  

14. Nagrodą w konkursie jest laptop Toshiba Libretto W100. 

15. Wartość pojedynczej nagrody laptop Toshiba Libretto W100 wynosi 1899 zł brutto. Organizator 

pokryje koszty związane z podatkiem od nagrody dla uczestnika. 

16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wyboru Nagrody (określenia jej szczególnych 

właściwości). Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na ekwiwalent 

pieniężny. 

17. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Multi 

Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-553), ul. Wrotkowa 14.  Przetwarzanie 

danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. 

zm.). 

18. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem.  

19. Organizator Konkursu zobowiązuje się, że nie wykorzysta danych osobowych zwycięzców 

Konkursu do celów innych, niż wskazanych w punkcie 21. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z 

nieprawidłowego funkcjonowania mechanizmów konkursowych, bądź też czasowej ich 

niedostępności. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w zakresie w 

jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników. 

22. Organizator Konkursu wyklucza możliwość składania reklamacji dotyczących sposobu 

przeprowadzenia Konkursu, trybu wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród. 

23. Z chwilą wydania nagrody konkursowej Organizator Konkursu i Sponsor Nagrody nabywa bez 

wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na 

następujących polach eksploatacji: 

i. prawa do utrwalania na płycie CD i w pamięci komputera lub na taśmie 

filmowej, zwielokrotnienia określoną techniką w tym na płytach CD i taśmie 

filmowej, wprowadzania do obrotu publicznego wykonania lub publicznego 

odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji 

przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za 

pośrednictwem satelity oraz równoczesnego i integralnego nadawania Utworu 

nadawanego przez organizację telewizyjną, 

ii. prawa do publicznego rozpowszechniania w drodze każdej teletransmisji, 

niezależnie od prawnej formy użytkowania danej instalacji teletransmisyjnej 
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oraz stosunków prawnych z odbiorcą, w tym prawo do teletransmisji 

fragmentów w zapowiedziach programowych, 

iii. prawa do powielania utworu w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego 

rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny 

sposób  

i archiwizacji powielonych kopii, 

iv. prawa do publicznej prezentacji utworu całościowego lub częściowego  

v. prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu, z zachowaniem osobistych 

praw autorskich, w szczególności do dokonywania skrótów, podziału w innym 

języku, przenoszenia na inne formy warsztatowe i eksploatacji w tych 

formach, 

vi. prawa do sporządzania w celach eksploatacji audiowizualnej kopii utworu 

(wykonania) na wszelkiego rodzaju nośnikach obrazu oraz do sprzedawania, 

wynajmowania i wypożyczania ich do zarobkowego lub niezarobkowego 

publicznego odtwarzania na wszelkiego rodzaju urządzeniach 

odtwarzających, 

vii. prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych tj. prawa do powielania  

i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach 

obrazu przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego tzn. 

do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej 

zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych, także łącznie 

z innymi dziełami, 

viii. prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego),  

ix. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw,  

o których mowa powyżej, 

x. publicznego udostępniania prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w 

sieci Internet.  

 

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez uczestników 

Konkursu. 

25. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac i przesłaniem zgłoszenia ponoszą 

uczestnicy Konkursu. 

26. Organizator oświadcza, że prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom. 

27. Udział w Konkursie oznacza zgodę uczestników na postanowienia Regulaminu oraz 
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potwierdza zapoznanie się uczestników z jego treścią. 

28. Konkurs ma charakter jawny. 

29. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie zwycięzcy Konkursu lub osoby wyróżnionej. 
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Załącznik 1 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO 
NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W KONKURSIE TOSHIBA i Tabletowo.pl 

 
..................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko opiekuna prawnego) 
 
 

..................................................................................................................................... 

(adres zamieszkania) 
 
 

..................................................................................................................................... 

(telefon kontaktowy) 
 
 

Organizatorem Konkursu jest  
Multi Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-553), ul. Wrotkowa 14 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna* 
 

..................................................................................................................................... 
 
 

urodzonej/go dn. .......................................................................  
 

w Konkursie Toshiba i Tabletowo.pl. 
 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że jestem rodzicem/prawnym 
opiekunem powyższej osoby*. 

Oświadczam, że znany jest mi Regulamin Konkursu Toshiba  
oraz, że akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

 
 

..................................................................................................................................... 

(miejscowośd, data i podpis) 
 

UWAGA! 
Niniejsze Oświadczenie złożone przez osobę nie będącą prawnym opiekunem Uczestnika Konkursu skutkuje, oprócz innych 
sankcji przewidzianych prawem, natychmiastową dyskwalifikację Uczestnika ze skutkiem od dnia podpisania przez osobę´ 
nie będącą prawnym opiekunem Uczestnika niniejszego Oświadczenia. Brak niniejszego Oświadczenia opiekuna prawnego 

Uczestnika wyklucza Uczestnika z dalszych etapów Konkursu. 
 

* niepotrzebne skreślid 


