Regulamin konkursu: „#becomingmojahistoria” („Regulamin”)
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu o nazwie „#becomingmojahistoria”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-732, ul. Czerska 8/10,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 59944, kapitał zakładowy 46.580.831,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-5644, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator jest również
fundatorem nagród w Konkursie.
2. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem można skontaktować się
z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: becomingmojahistoria@agora.pl.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie internetowej
prowadzonej
pod
adresem
http://www.wysokieobcasy.pl/akcjespecjalne/0,167515.html (dalej jako „Serwis”) w dniach od 10 stycznia do 3 marca
2019 roku.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
uczestników.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą
brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu, jak
również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Konkursie.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 10 stycznia 2019 r. do 3 marca
2019 r. do godz. 23:59 wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy
poprzez:
a) wpisanie w formularz konkursowy pracy konkursowej wykonanej elektronicznie
w dowolnym programie komputerowym i zawierającej odpowiedź na zadanie
konkursowe: „Podziel się swoją historią. Co sprawiło, że jesteś tą osobą, którą
jesteś. Napisz o swoich przełomowych momentach w życiu i decyzjach o pójściu
własną drogą, być może wbrew przekonaniom innych i oczekiwaniom otoczenia.
Napisz, co Cię ukształtowało, co było w Twoim życiu ważne i co jest ważne teraz,
jakie decyzje podejmowałaś, aby żyć zgodnie ze swoimi wartościami.”
(wiadomość tekstowa w języku polskim nie dłuższa niż 3 200 znaków ze
spacjami);
b) podanie danych kontaktowych obejmujących imię, nazwisko oraz adres e-mail;
c) akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa
umieszczonego w formularzu konkursowym opublikowanym na stronie Serwisu.
2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie
może dokonywać w nim żadnych zmian.
3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa
się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.
4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych.
Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe do Konkursu
zostaną przyjęte wszystkie, jednak uczestnik może uzyskać prawo do tylko jednej
nagrody. W przypadku przyznania uczestnikowi nadsyłającemu kilka prac, miejsca
honorowanego nagrodą główną oraz wyróżnienia, Uczestnik otrzyma nagrodę główną,
zaś jury wybierze pracę innego autora zasługującą na wyróżnienie.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy
spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. Podczas oceny prac
konkursowych zostaną one oznaczone numerami, bez podawania ich autorów.
2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki
określone w § 2 i 3 Regulaminu powyżej, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia
Konkursu, jury wyłoni 3 (trzy) najlepsze prace, które zostaną uznane za najciekawsze,
najbardziej poruszające i najlepiej napisane, a których autorom zostaną przyznane
nagrody określone w § 5 ust. 1. W ocenie prac konkursowych jury będzie brało pod
uwagę w szczególności: walory literackie nadesłanej pracy oraz
3. W skład jury wchodzą: przedstawiciele redakcji „Wysokich Obcasów” oraz
przedstawiciele Wydawnictwa Agora.
4. Wyniki Konkursu zostaną ustalone w dniu 11 marca 2019 r. i zostaną opublikowane
tego samego dnia w Serwisie.

§ 5. Nagrody
1. Laureatom określonym w § 4 ust. 2 zostaną przyznane następujące nagrody:
a. Nagroda główna:
aa) wyjazd do Paryża na spotkanie z Michelle Obamą obejmujący bilet na samolot
Warszawa-Paryż oraz Paryż-Warszawa, nocleg w Paryżu z 16/17 kwietnia
2019 r., bilet na spotkanie z Michelle Obama „Becoming: An Intimate
Converstaion with Michelle Obama” dnia 16 kwietnia 2019 r. o łącznej
wartości 3 000 złotych brutto;
bb) książka autorstwa Michelle Obama „Becoming. Moja historia” o wartości
49,99 złotych brutto;
cc) nagroda pieniężna o wartości 305 złotych (słownie: trzysta pięć złotych)
b. Wyróżnienie I: książka autorstwa Michelle Obama „Becoming. Moja historia” o
wartości 49,99 złotych brutto;
c. Wyróżnienie II: książka autorstwa Michelle Obama „Becoming. Moja historia” o
wartości 49,99 złotych brutto.
2. Przed wydaniem nagród Organizator potrąci z tytułu podatku od wygranej w konkursie
kwotę w wysokości 10% łącznej wartości wszystkich nagród jakie otrzymał laureat
nagrody głównej. Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na
potrącenie z pieniężnej części nagrody zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych.
3. Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu w sposób wskazany w §4 ust. 4
Regulaminu, Organizator prześle informację o przyznaniu nagrody nagrodzonym
uczestnikom, na wskazany przez uczestnika adres e-mail stosownie do § 3 ust. 1b)
Regulaminu.
4. W terminie 7-u dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu nagrody uczestnik
nagrodzony nagrodą główną zobowiązany będzie – pod rygorem utraty prawa do
nagrody – do przesłania na zwrotny adres e-mail następujących danych: adresu do
korespondencji, numeru rachunku bankowego, numeru PESEL, wskazania właściwego
dla niego urzędu skarbowego oraz oświadczenia o treści Wyrażam zgodę na potrącenie
z nagrody pieniężnej 10% podatku od nagrody.
5. W terminie 7-u dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu nagrody uczestnik,
którego praca konkursowa została wyróżniona zobowiązany będzie – pod rygorem
utraty prawa do nagrody – do przesłania na zwrotny adres e-mail swojego adresu do
korespondencji.
6. Nagrody w postaci egzemplarzy książek wydanych drukiem zostaną wysłane przez
Organizatora na adres korespondencyjny podany przez laureata w wiadomości e-mail w
terminie 21 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail, o jakiej mowa w punkcie 4 i 5
powyżej.
7. Nagroda, o jakiej mowa w pkt. 1 aa) zostanie wydana zwycięzcy nie później niż do dnia
12 kwietnia 2019 za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. bilety oraz rezerwacja
hotelu zostaną przesłane laureatowi w formie elektronicznej na adres e-mail podany
przy zgłoszeniu konkursowym.

8. Nagrody zostaną wydane i zrealizowane wyłącznie w formie określonej w niniejszym
Regulaminie. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent
pieniężny. Nagrody głównej nie można przekazać innej osobie.
9. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane w papierowym wydaniu
„Wysokich Obcasach” w marcu lub w kwietniu 2019 oraz w serwisie internetowym
wysokie obcasy.pl.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości całkowitej realizacji
nagrody o jakiej mowa w pkt. 1 aa) powyżej – w przypadku zaistnienia okoliczności
od niego niezależnych, w szczególności w przypadku odwołania, lub przełożenia
terminu spotkania z Michelle Obama dokonanego przez organizatorów spotkania w
Paryżu lub przez samą Michelle Obama.

§ 6. Prawa autorskie

1. Z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego, uczestnik oświadcza i zapewnia, że:
a. nadesłana przez uczestnika praca konkursowa jest dziełem (utworem)
oryginalnym wyłącznego autorstwa uczestnika, nie jest obciążona
jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób
trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest
uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-e) poniżej;
b. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu
utworu w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez
Organizatora opracowania (poprzez skracanie, rozwinięcie, łączenie z innymi
utworami lub tłumaczenie oraz dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej),
poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach serwisów
internetowych Organizatora, bądź profilach Organizatora na portalach
społecznościowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet
również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w
wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo
wykorzystania utworu przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie
danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich
stron internetowych serwisów Organizatora oraz prawo do nieograniczonego w
czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych utworów w
ramach archiwum;
c. wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora utworu,
jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po
dokonaniu przez Organizatora opracowania utworu (poprzez jego dopasowanie
i dokonanie korekty edytorskiej redakcyjnej) w wydawanym przez
Organizatora czasopismach oraz w serwisach internetowych Organizatora,
oraz na profilach w portalach społecznościowych Organizatora;
d. udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie
licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
- utrwalenia, zwielokrotnienia dowolną techniką
w szczególności
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,

- rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu, jednokrotnie lub
wielokrotnie na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez
Organizatora oraz wszelkich jej dodatków stałych i okazjonalnych,
- publikowanie wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne
udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w telewizji, w sieci
Internet, w poczcie elektronicznej, w formie druku, w tym także w celu
promocji, reklamy Organizatora Konkursu. Licencja zostaje udzielona
bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania
uprawnień zarówno co do całości utworu, jak również co do jego
fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym też z
uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c)
powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń,
wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń,
nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w
sieci Internet, i w telewizji.
e. zezwala Organizatorowi na nieodpłatne rozpowszechnienie na stronach
czasopism oraz serwisów internetowych Organizatora oraz na profilach w
portalach społecznościowych Organizatora, a także na stronach internetowych
i wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora – imienia i nazwiska
uczestnika.

§7. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz
z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732
Warszawa, Czasopisma, z dopiskiem „#becomingmojahistoria” lub w formie
elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: becomingmojahistoria@agora.pl.
Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu
bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla
pocztowego) lub za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na ww. adres poczty
elektronicznej.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od
dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres
korespondencyjny wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub adres e-mail z
którego nadesłano reklamację.
§ 8. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z
siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 8/10 („Administrator”). Administrator
wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: IOD@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych
uczestników Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu
realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w
celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez

3.

4.
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Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia
2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).
Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przekazywane spółkom z Grupy
Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora
związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie,
podmiotom świadczącym usługi hotelarskie, podmiotom świadczącym usługi
przewozowe, podmiotom za pośrednictwem, których zapewnione zostanie wydanie
nagrody głównej, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów
informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym
podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji
dokumentów. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być także przekazywane
uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw
wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń,
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany
przepisami prawa.
Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi
przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia realizację wydania nagrody.
§9. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 stycznia 2019 r. i obowiązuje w czasie
trwania Konkursu.

