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REGULAMIN KONKURSU „NOWOŻEŃCY” – EDYCJA III
I. DEFINICJE

ORGANIZATOR – Maciej Stypka, prowadzący działalność gospodarczą jako MASTER4U
Maciej Stypka, z siedzibą w 40-123 Katowice, ul. Czerwińskiego 6 lok. 316, NIP 6342327026,
REGON: 241080707, będący Administratorem portalu internetowego prowadzonego pod
adresem www.weselezklasa.pl, (dalej: portal Wesele z Klasą), będący również fundatorem
voucherów stanowiących nagrody oraz nagrody specjalne w niniejszym Konkursie.
KONKURS – Konkurs pod nazwą „NOWOŻEŃCY” – EDYCJA III, prowadzony na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.
UCZESTNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zarejestrowana w bezpłatnej aplikacji Planner Ślubny dostępnej w portalu Wesele z Klasą, która
zgłosiła swój udział w Konkursie i uzyskała zgodę partnera/partnerki na prezentację wspólnego
wizerunku Nowożeńców, a także zaakceptowała warunki Konkursu przewidziane niniejszym
Regulaminem.
OFERENT - niewystępująca w charakterze konsumenta osoba: fizyczna, prawna, a także podmiot
nie posiadający osobowości prawnej, która dodała w portalu Wesele z Klasą ofertę wykonywanych
przez siebie usług/towaru.
GŁOSUJĄCY – każda osoba mająca dostęp do Internetu, która poprzez komputer lub urządzenia
mobilne oddała głos na profil Uczestnika.
NOWOŻEŃCY – Uczestnik oraz osoba, z którą Uczestnik zawarł związek małżeński w terminie
określonym niniejszym Regulaminem.
II. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA.
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia. 01.01.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.
2. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie osoba, która łącznie spełniła następujące warunki:
a) zawarła związek małżeński w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego
prawa polskiego i zgodnie z tymi przepisami (zob. art. 1 kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego), tj. ślub cywilny, konkordatowy, konsularny lub wyznaniowy
potwierdzony następnie przez USC, w terminie od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2018r.
b) zawarła umowy z co najmniej trzema Oferentami, z tym zastrzeżeniem, że:
- każda z zawartych umów dotyczy usług/towarów przedstawianych przez Oferentów w innej
kategorii ogłoszeń oraz
- co najmniej jedna umowa została zawarta z Oferentem reklamującym się w którejś z
wymienionych kategorii ogłoszeń: Sala weselna, Kamerzysta na wesele, Fotograf, Oprawa
muzyczna, Salon sukien ślubnych;
c) uzyskała poprzez Planner Ślubny dostępny w portalu Wesele z Klasą potwierdzenie, ze strony
Oferentów faktu zawarcia umów, o których mowa w ppkt. b powyżej;

d) w terminie 01.01.2018 r. - 05.07.2018 r. wysłała wypełniony formularz zgłoszeniowy konkursu
znajdujący się pod adresem ( www.weselezklasa.pl/konkurs/), w którym należy uzupełnić i/lub
dodać:
imiona i nazwiska Nowożeńców, datę zawarcia związku małżeńskiego, miasto zamieszkania
Uczestnika;
zdjęcie ślubne lub weselne Nowożeńców;
opis historii, wydarzenia lub sytuacji dotyczącej związku Nowożeńców, która wzruszy lub
rozbawi internautów; tekst musi mieć minimalnie 800 znaków i maksymalnie 1200 znaków;
e) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraziła zgodę na jego postanowienia poprzez
zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym pola „Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i
akceptuję wszystkie jego postanowienia.” oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych
poprzez zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym pola „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu „Nowożeńcy” zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.”.
3. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać tylko Uczestnik osobiście widniejący na fotografii.
Wykrycie faktu dodania zdjęcia nieprzedstawiającego Uczestnika spowoduje dyskwalifikację
Uczestnika z Konkursu.
4. W konkursie może brać tylko jeden reprezentant Nowożeńców. Wykrycie faktu zgłoszenia do
Konkursu przez obu Nowożeńców spowoduje dyskwalifikację z Konkursu każdego z nich.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik w każdej chwili może
zrezygnować z udziału w Konkursie, wysyłając stosownego maila Organizatorowi na adres:
konkurs@weselezklasa.pl
6. Uczestnik może zgłosić udział w Konkursie tylko na jednym formularzu konkursowym.
Wykrycie zgłoszenia lub próby zgłoszenia do Konkursu tego samego Uczestnika na więcej niż
jednym formularzu spowoduje dyskwalifikację z Konkursu.
7. Publikacja profilu Uczestnika zawierającego przekazane przez niego w formularzu treści i zdjęcie
nastąpi na stronie www.weselezklasa.pl/konkurs/ po akceptacji przez Organizatora.
8. Profile Uczestników będą wyświetlane w kolejności uwzględniającej ilość oddanych głosów
zgodnie z założeniem, że jako pierwsze wyświetlane będą profile z największą liczbą głosów. O
kolejności wyświetlania profili z tą samą ilością głosów będzie decydować numer ID użytkownika
w Plannerze Ślubnym, zależny od terminu zalogowania się w Plannerze. Jako pierwsze wyświetlane
będą profile o najniższym numerze.
9. W terminie od dnia 06.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r. odbędzie się na stronie
www.weselezklasa.pl/konkurs/, publiczne i bezpłatne głosowanie na profile Uczestników, którzy
zgłosili się do Konkursu. Na profil danego Uczestnika może być oddany tylko jeden głos dziennie
z jednego, zewnętrznego adresu IP oraz jednego komputera lub innego urządzenia (w tym routera)
posiadającego dostęp do sieci Internet i przeglądarki

internetowej, znajdującego się na terenie Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub Szwajcarii. W procesie głosowania zabronione jest wykorzystywanie kodów
komputerowych, plików lub programów automatyzujących proces głosowania (botów, robaków,
skryptów, aplikacji, itp.), a także kupowanie głosów. Przez kupowanie głosów należy rozumieć
również wszelkie wymiany barterowe (w szczególności: „like za like”, „głos za głos” itp.)
Organizator ma prawo weryfikacji prawidłowości zgromadzonych głosów przez Uczestnika
biorącego udział w Konkursie, w szczególności pod kątem zgodności oddawania głosów z
zasadami określonymi w niniejszym ustępie. .Na żądanie Organizatora Uczestnik jest każdorazowo
zobowiązany do udzielenia wyczerpującej informacji wraz z dostarczeniem stosownych dowodów,
w jaki sposób zdobył głosy w głosowaniu, o którym mowa w niniejszym ustępie. W razie wykrycia
którejkolwiek z wyżej wymienionych niedozwolonych praktyk, Organizator:
- przy pierwszym naruszeniu odejmie Uczestnikowi 60% głosów;
- przy drugim naruszeniu głosy zostaną wykluczone, a Uczestnik będzie zdyskwalifikowany z
Konkursu.
10. Zwycięzcami Konkursu uprawnionymi do nagród głównych zostaną trzej Uczestnicy, których
profile otrzymały w głosowaniu kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów oraz spełnią
wymagania, o których mowa w niniejszym Regulaminie, warunkujące uzyskanie i wydanie nagrody.
11.W przypadku wyniku remisowego, który uniemożliwi wskazanie trzech Uczestników, którzy
uzyskali kolejno największą liczbę głosów, Organizator przeprowadzi w terminie trzech kolejnych
dni następujących po upływie terminu wskazanego w ust. 9 powyżej, dodatkowe głosowanie
publiczne, w którym wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, których profile uzyskały taką samą ilość
głosów. Jeśli dodatkowe głosowanie nie przyniesienie rezultatu z uwagi na ponowny remis między
Uczestnikami, o wyborze zadecyduje kapituła powołana przez Organizatora, składająca się z 5
(pięciu) osób – pracowników Organizatora i radcy prawnego z kancelarii obsługującej
Organizatora.
12. Następnego dnia po ostatecznym zamknięciu głosowania, Organizator skontaktuje się z drogą
mailową z trzema Uczestnikami, których profile otrzymały kolejno największą liczbę głosów,
informując ich o zajęciu odpowiednio 1-go, 2-go i 3-go miejsca, rodzaju i wartości uzyskanej
nagrody, a także o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanej nagrody i
numerze rachunku bankowego Organizatora, na który kwota odpowiadająca wartości tego podatku
winna zostać uregulowana.
13. Uczestnicy, który otrzymali od Organizatora informację, o której mowa w pkt 12 powyżej,
zobowiązani są:
a) przekazać na rachunek bankowy Organizatora podany w wysłanej przez niego wiadomości
mailowej, kwotę odpowiadającą wartości zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanej
nagrody;
b) przesłać Organizatorowi na adres mailowy Organizatora, z którego Organizator wysłał
wiadomość:
skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia związku małżeńskiego (akt
małżeństwa);

oświadczenie zawierające dane niezbędne do wypełnienia przez Organizatora roli płatnika
zryczałtowanego podatku dochodowego i wpłacenia podatku do właściwego Urzędu Skarbowego;
potwierdzenie uiszczenia na rachunek bankowy Organizatora kwoty odpowiadającej wartości
zryczałtowanego podatku dochodowego;
adres Uczestnika, na który ma zostać przesłana nagroda.
14. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika, któregokolwiek z obowiązków wskazanych w
ust. 13 powyżej, w terminie 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora maila, o którym mowa w
ust. 12 powyżej, Uczestnik ten zostaje zdyskwalifikowany z Konkursu.
15. Wyniki konkursu wraz z publikacją zwycięskich profili Uczestników zostaną opublikowane na
stronie www.weselezklasa.pl w terminie do dnia 31.01.2018 r. W terminie 2 dni od momentu
opublikowania wyników Konkursu, Organizator prześle Zwycięzcom Konkursu nagrody główne
na podane przez nich uprzednio adres.
III. NAGRODY W KONKURSIE
1. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę główną w Konkursie.
2. Nagrodami w Konkursie są:
- I Nagroda - dla Uczestnika, którego profil uzyskał największą liczbę głosów - Voucher o wartości
7.000 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych) do wykorzystania na podróż poślubną w biurze
podróży Rainbow Tours S.A.;
- II Nagroda - dla Uczestnika, którego profil uzyskał drugą pod względem ilości liczbę głosów Voucher o wartości 3000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) do wykorzystania na podróż
poślubną w biurze podróży Rainbow Tours S.A.;
- III Nagroda - dla Uczestnika, którego profil uzyskał trzecią pod względem ilości liczbę głosówVoucher o wartości 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) do wykorzystania na podróż
poślubną w biurze podróży Rainbow Tours S.A.
3. Za wygraną nagrodę rzeczową Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani
rzeczowy. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do przekazania nagrody na inne osoby.
4. Każdy Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy w wysokości
10% wartości nagrody, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 21 lipca 1991 r. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora w formie przelewu na
wskazane konto bankowe Organizatora, zgodnie z zasadami określonymi w pkt II 12 i 13
niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy Zwycięzcą Konkursu jest osobą nieposiadająca w RP
miejsca zamieszkania, podatek stosownie do postanowień art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy w formie ryczałtu
powinien być uiszczony w wysokości 20% wartości nagrody.
5. Nagroda przechodzi na wyłączną własność Organizatora w razie:
a) dyskwalifikacji Zwycięzcy z Konkursu;
b) rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody;

c) nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody wysłanej zgodnie z pkt II ust. 15 niniejszego Regulaminu.
6. Jeśli dyskwalifikacja Zwycięzcy lub rezygnacja przez niego z nagrody ma miejsce po jej
otrzymaniu, jest on zobowiązany do zwrotu Organizatorowi nagrody w terminie 3 dni od momentu
otrzymania stosownego wezwania wysłanego przez Organizatora.
IV. NAGRODY SPECJALNE
1. W niniejszym Konkursie, oprócz nagród, o których mowa w pkt III Regulaminu, przyznane
zostaną również dwie nagrody specjalne. Laureatami nagród specjalnych nie mogą zostać
Uczestnicy, którzy zdobyli kolejno 1, 2 i 3 miejsce w głosowaniu internautów, określonym w ust.
9 pkt II Regulaminu.
2. Nagrodami specjalnymi są dwa vouchery o wartości 1500 złotych (słownie: tysiąc pięćset
złotych) każdy do wykorzystania na podróż poślubną w biurze Rainbow Tours S.A..
3. O przyznaniu nagród specjalnych zdecyduje Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora.
Kapituła składa się z 5 (słownie: pięciu) osób – pracowników Organizatora i radcy prawnego z
kancelarii obsługującej Organizatora.
4. Kapituła Konkursu wybierze w drodze głosowania 2 (słownie: dwie) najlepsze historie spośród
30 (słownie: trzydziestu) historii przedstawionych przez Uczestników, którzy w głosowaniu
internautów, określonym w ust. 9 pkt II Regulaminu, uzyskali kolejno najwięcej głosów, jednakże
z zastrzeżeniem, iż nie podlegają ocenie Kapituły prace Uczestników, którzy zdobyli kolejno 1, 2 i
3 miejsce w ww. głosowaniu internautów; tym samym ocenie Kapituły podlegają jedynie prace
Uczestników sklasyfikowanych kolejno na miejscach 4 – 33. Każdy z członków Kapituły wskaże
po 2 dwie prace przedstawione przez ww. Uczestników. W przypadku wyniku remisowego, który
uniemożliwi wskazanie Laureata (Laureatów) nagrody specjalnej (nagród specjalnych), Kapituła
przeprowadzi ponowne głosowanie wyłącznie nad pracami Uczestników, które uzyskały taką samą
liczbę głosów członków Kapituły. Głosowanie przeprowadza się do chwili skutecznego wyłonienia
obydwu Laureatów nagród specjalnych.
5. Głosowanie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest tajne; z głosowania sporządza się protokół.
Protokół podpisują wszyscy członkowie Kapituły. Głosowanie zostanie przeprowadzone w ciągu
trzech dni następujących po dniu ostatecznego zakończenia głosowania internautów, o którym
mowa w ust. 9 pkt II Regulaminu.
6. Laureatami nagrody specjalnej zostanie dwoje Uczestników, których prace otrzymają największą
liczbę głosów członków Kapituły, oraz spełnią wymagania, o których mowa w niniejszym
Regulaminie, warunkujące uzyskanie i wydanie nagrody specjalnej.
7. Następnego dnia po zamknięciu głosowania członków Kapituły, Organizator skontaktuje się z
drogą mailową z dwoma Uczestnikami, których prace zdobyły największą liczbę głosów członków
Kapituły, informując ich o zdobyciu nagrody specjalnej, jej rodzaju i wartości, a także o wysokości
zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanej nagrody specjalnej i numerze rachunku
bankowego Organizatora, na który kwota odpowiadająca wartości tego podatku winna zostać
uregulowana.
8. Każdy z Uczestników, który otrzymał od Organizatora informację, o której mowa w pkt 7
powyżej, zobowiązany jest wypełnić obowiązki wskazane w ust. 13 pkt II Regulaminu. W
przypadku niespełnienia przez Uczestnika, któregokolwiek z ww. obowiązków, w

terminie 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora maila, o którym mowa w pkt 7 powyżej,
Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Konkursu.
9. Informacja o przyznaniu nagród specjalnych wraz publikacją wyróżnionych profili zostanie
opublikowana na stronie www.weselezklasa.pl w terminie do dnia 30 września 2018 r. W terminie
2 dni od momentu opublikowania wyników ww. informacji, Organizator prześle Laureatom
nagrody specjalne na podane przez nich uprzednio adresy.
10. Nagroda specjalna przechodzi na wyłączną własność Organizatora w razie:
a) dyskwalifikacji Laureata z Konkursu;
b) rezygnacji przez Laureata z nagrody;
c) nieodebrania przez Laureara nagrody wysłanej zgodnie z ust. 9 powyżej.
11. Jeśli dyskwalifikacja Laureata lub rezygnacja przez niego z nagrody ma miejsce po jej
otrzymaniu, jest on zobowiązany do zwrotu Organizatorowi nagrody w terminie 3 dni od momentu
otrzymania stosownego wezwania wysłanego przez Organizatora.
IV. INNE POSTANOWIENIA
1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy Organizatora Konkursu ani osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu;
b) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu Konkursu;
c) małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo osób wskazanych w ppkt a-c powyżej.
2. Przesłane przez Uczestnika zdjęcie i opis nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w
szczególności dóbr osobistych osób trzecich oraz praw autorskich, a także ogólnie przyjętych norm
obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i
obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych
osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc lub materiały o treści rasistowskiej.
Zdjęcie nie może zawierać danych kontaktowych.
4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika warunków
określonych w ust. 1 i/lub 2 powyżej, Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Konkursu.
V. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Konkursem przyjmowane będą przez Organizatora w formie pisemnej.
Reklamacja może zostać złożona bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub przesłana przesyłką
poleconą wysłaną za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres
Organizatora: Weselezklasa.pl, ul. Czerwińskiego 6 pok.316, 40-123 Katowice. Reklamację należy
złożyć maksymalnie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu.
Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, telefon
kontaktowy oraz szczegółowy wskazanie przyczyny reklamacji.
3. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data
nadania listu. W przypadku złożenie reklamacji za pośrednictwem firmy kurierskiej decyduje data
doręczenia reklamacji Organizatorowi.
4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni
od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu
poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
6. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora
co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, nie wyłącza to jednak prawa uczestnika do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
VI.PRAWA AUTORSKIE
1. Przesyłając formularz konkursowy, Uczestnik oświadcza, że:
a) przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych do wszystkich treści zawartych
w formularzu zgłoszeniowym, w tym w szczególności do zdjęcia i opisu historii/zdarzenia/sytuacji
oraz jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie określonym niniejszej Regulaminem;
b) w przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszeniem jej praw do treści zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w tym w
szczególności do zdjęcia i opisu historii/zdarzenia/sytuacji, Uczestnik zaspokoi wszelkie
roszczenia tej osoby i zwolni Organizatora z odpowiedzialności oraz ze wszelkich świadczeń z tego
tytułu;
c) posiada zgodę osoby widocznej na zdjęciu na wykorzystanie i rozpowszechnianie jej wizerunku,
imienia, nazwiska, oraz wszelkich dotyczących jej treści z formularza zgłoszeniowego w pełnym
zakresie objętym umową licencyjną zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu; postanowienie
pkt b powyżej stosuje się odpowiednio.
2. Z chwilą przesłania przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego, Uczestnik udziela
Organizatorowi przenoszalnej, bezpłatnej i nieograniczonej (w tym czasowo i terytorialnie) licencji,
na mocy której Organizator otrzymuje zgodę na bezpłatne korzystanie z treści formularza
zgłoszeniowego, tj. opisu historii/zdarzenia/sytuacji oraz przesłanego na cele konkursu zdjęcia bez
jakichkolwiek ograniczeń, w tym bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych
polach eksploatacji, a w szczególności obejmujących:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku),
b) wprowadzanie do obrotu,
c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów
praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie),
d) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie,

e) wystawianie, wyświetlanie,
f) używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych,
g) nagrywanie i utrwalanie za pomocą wszelkiej techniki na każdym nośniku materialnym,
h) wielokrotne zapisywania w pamięci wszelkich nośników informacji, w tym za pośrednictwem
Internetu lub baz danych;
i)
wprowadzenie
do
pamięci
komputera
w
celu
przygotowania
do
udostępnienia/rozpowszechnienia;
j) wprowadzenia do pamięci serwera w celu udostępniania w serwisach sieciowych;
k) oznaczania "tłem wodnym" (logo przypisane do Serwisu weselesklasa.pl).
3. Z chwilą przesłania przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego, Uczestnik:
a) wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora swojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz
wszelkich innych treści z zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z
prowadzonym Konkursem, w szczególności w celu publikacji profilu Uczestnika oraz publikacji
listy zwycięzców;
b) oświadcza i gwarantuje, że inne osoby wymienione przez niego lub występujące w formularzu
zgłoszeniowym wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska,
wizerunku, innych treści z zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z
prowadzonym Konkursem, w szczególności w celu publikacji profilu Uczestnika oraz publikacji
profilu Zwycięzców i/lub Laureatów Konkursu.
VII. OCHRONA I PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator, tj. Maciej Stypka,
prowadzący działalność gospodarczą jako MASTER4U Maciej Stypka, z siedzibą w 40-123
Katowice, ul. Czerwińskiego 6 lok. 316, NIP 6342327026, REGON: 241080707.
2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celach konkursowych (to
jest w m.in. celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcom Konkursu,
wydania Laureatom nagród specjalnych i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i
adresu zamieszkania (to jest miejscowości) Zwycięzców Konkursu oraz Laureatów nagród
specjalnych oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
administratora danych.”.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz
ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką
korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na
adres: Weselezklasa.pl, ul. Czerwińskiego 6 pok.316, 40-123 Katowice.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Zwycięzcy Konkursu może prowadzić do odmowy
przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.
VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.weselezklasa.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają charakter pomocniczy i nie są ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.
Informacjami wiążącymi jest Regulamin niniejszego Konkursu.
4. Wszelkie zapytania i informacje można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem pod adresem:
bok@weselezklasa.pl
5. W przypadku awarii systemu głosowania trwającej powyżej 24 godzin, głosowanie zostanie
przedłużone o czas trwania awarii, zaś wszystkie kolejne terminy podane w niniejszym Regulaminie
( m.in. termin kontaktu ze Zwycięzcami Konkursu i Laureatami nagród specjalnych, termin
ogłoszenia Zwycięzców) i ulegają odpowiedniemu przesunięciu.
6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte
w Regulaminie i w pełni je akceptuje.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
uzyskanych przez Zwycięzców Konkursu i Laureatów nagród specjalnych na podstawie voucherów
stanowiących nagrody w Konkursie i nagrody specjalne. Roszczenia z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania tych usług będą realizowane bezpośrednio przez Uczestnika w stosunku
do wystawcy vouchera, bez udziału Organizatora. Zdania poprzedzające niniejszego ustępu stosuje
się również odpowiednio do Oferentów.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy
Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.
9. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu
w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu.
Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od

