Regulamin Akcji „Stwórzmy Żółtą Ścianę”
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1. Organizatorem akcji pod nazwą „Stwórzmy Żółtą Ścianę” (dalej „Akcja”) jest
Wydawnictwo Sine Qua Non z siedzibą przy ul. Huculskiej 17, 30-413 Kraków NIP:
677 23 70 289 (dalej „Organizator”). Osoby, które przystąpiły do akcji nazywane
są „Uczestnikami”.
2. Celem akcji jest umożliwienie polskim fanom Borussii Dormund zamieszczenia
swojego imienia, nazwiska oraz miejscowości pochodzenia (dalej także
„Personalia”) na okładce książki Uliego Hessego Borussia Dortmund. Siła Żółtej
Ściany (dalej „Książka”) wydawanej przez Organizatora.
3. Organizator oświadcza, że Akcja 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, z późn. zm.).
4. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników zbierane i przetwarzane
przez
5. Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane
wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Akcji, zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia
6. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.
926, z późn. zm.).
7. Organizator oświadcza i informuje, iż Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli
przetwarzania danych a zwłaszcza uprawnienia określone w art. 32 ustawy o z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. m.in. wglądu do danych
osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
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1. Uczestnik przed przystąpieniem do Akcji na stronie, powinien zapoznać się z
postanowieniami niniejszego regulaminu. Regulamin akcji będzie dostępny na
stronie www.wsqn.pl/zoltasciana oraz do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. Udział w Akcji i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie
dobrowolne i bezpłatne.
4. Udział w Akcji jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu zamieszczania Personaliów na okładce Książki (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.).
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5. Udział w Akcji jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
nieodpłatne wykorzystanie jego Personaliów do stworzenia projektu graficznego
okładki Książki oraz ich wykorzystania poprzez umieszczenie w pierwszym oraz
ewentualnych kolejnych wydaniach Książki. Niniejsza zgoda obejmuje w
szczególności możliwość nieodpłatnego wykorzystania Personaliów do promocji
Książki za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, reklam billboardowych, w tym
reklam wielkopowierzchniowych, Internetu oraz promocji bezpośredniej, w tym za
pośrednictwem wiadomości mailowych oraz do pokazywania okładki książki w
środkach masowego przekazu, niezależnie od nakładu oraz wznowień Książki oraz
niezależnie od nośnika, na którym Książka zostanie utrwalona, tj. w szczególności
do umieszczenia Personaliów na papierowym oraz elektronicznym wydaniu
Książki.
6. Wzięcie udziału w Akcji nie nakłada na Uczestnika zobowiązania do nabycia książki
Borussia Dortmund. Siła Żółtej Ściany.
7. Dodatkowo Uczestnik ma możliwość wysłać swoje Zdjęcie w barwach Borussii
Dortmund lub z klubowymi gadżetami, do umieszczenia w Książce, za pomocą
linku do zdjęcia zamieszczonego na swoim profilu w dowolnym medium
społecznościowym.
8. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęcia zwanego dalej „Zdjęciem” i
przysługuje mu pełnia praw autorskich tak majątkowych, jak osobistych do
Zdjęcia.
9. Uczesnik oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Wydawcę prawa autorskie do
Zdjęcia na następujących warunkach:
1. Pola eksploatacji: druk zdjęcia na wkładce zdjęciowej wewnątrz książki
Borussia Dortmund. Siła Żółtej Ściany
2. Termin: bezterminowo.
3. Terytorium: cały świat
4. Dalsze rozporządzanie: bez takiego prawa.
10. Zdjęcia Uczestników zostaną zamieszczone we wkładce zdjęciowej Książki.
11. Aby zostać zakwalifikowanym do umieszczenia zdjęcia w Książce, należy w
formularzu podać numer zamówienia w księgarni sportowej LaBotiga.pl, które
zawiera książkę Borussia Dortmund. Siła Żółtej Ściany.
12. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z
prawem oraz dobrymi obyczajami, w tym w szczególności podawania danych
niezgodnych z rzeczywistością. Organizator ma w każdym momencie prawo
usunąć bez podania przyczyny zgłoszenia, których prawdziwość budzi jego
wątpliwości albo które naruszają prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.
13. Biorąc udział w Akcji uczestnik oświadcza, że wykorzystanie podanych przez niego
Personaliów i przesłanych zdjęć w związku z wydaniem Książki oraz jej promocją
nie narusza praw osobistych i majątkowych ani jego ani osób trzecich. Biorąc
udział w Akcji, uczestnik akceptuje regulamin i potwierdza, że podał Personalia
własne, prawdziwe i zgodne z zawartymi w dowodzie osobistym lub innym
dokumencie potwierdzającym jego tożsamość.
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1. Akcja trwa w dniach od 8 stycznia 2019 r. do 21 stycznia 2019 r. włącznie.
2. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik zobowiązany jest podać w ww. terminie
swoje imię, nazwisko, miejscowość pochodzenia/zamieszkania (Personalia) i adres
e-mail na stronie: www.wsqn.pl/zoltasciana.
3. Personalia uczestników zostaną zamieszczone na pierwszej i czwartej stronie
okładki, a w razie potrzeby także na wyklejkach książki oraz w jej środku według
kolejności zgłoszeń.
4. Każdy uczestnik Akcji jest uprawniony do wycofania swojego zgłoszenia poprzez
złożenie reklamacji na adres biuro@wsqn.pl nie później niż do dnia 28 stycznia
2018 roku.

Wydawnictwo Sine Qua Non | ul. Huculska 17 | 30-413 Kraków
668 120 773 | www.wsqn.pl | www.labotiga.pl

