
Aneks 1 
do Regulamin konkursu 

WARSZTATY Z RACZKIEM 
 
 

I. Organizator postanowił zmienić Regulamin konkursu WARSZTATY Z RACZKIEM (dalej: Regulamin) w 
następujący sposób: 
 

1. Paragraf 3. punkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
“Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane w okresie od dnia 5.10.2022.r. od godziny 00:01 do 
30.11.2022.r. do godziny 23:59. Czas ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury 
reklamacyjnej.” 
 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 
III. Aneks wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.  
IV. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego aneksu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Regulamin konkursu 
WARSZTATY Z RACZKIEM 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem konkursu „Warsztaty z Raczkiem” i fundatorem nagród jest Flix Classics Networks OÜ 
Ahtri tn 12, Tallinn, 10151, Estonia Registry code: 16256799 VAT: EE102391060. 
 
2. Konkurs zwany jest dalej: „Konkursem”, a jego zasady zawarte są w niniejszym Regulaminie (dalej: 
Regulamin). 
 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie konkursowej pod adresem www.warsztatyzraczkiem.pl za 
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 
 
4. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski. 
 
5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator w sposób i na zasadach 
wskazanych w Regulaminie. 
 
6. Celem Konkursu jest zachęta do tworzenia video reportaży za pomocą prostych i powszechnie 
dostępnych środków/narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, 
tablet, kamera w oparciu o filmy dostępne na platformie Organizatora www.flixclassic.pl połączona z 
wyłonieniem uczestnika Konkursu, który otrzyma Nagrodę (dalej: Zwycięzca). 
 
7. Konkurs nie zależy od przypadku i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani 
żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.). 
 
8. Organizator ogłaszając Regulamin składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02). 
 
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że: 
 

a. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść; 
 

b. zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w 
sposób wynikający z Regulaminu; 

 
c. w razie uzyskania statusu Zwycięzcy zgadza się na opublikowanie przez Organizatora na Stronie 

konkursowej pod adresem www.warsztatyzraczkiem.pl, na platformie www.flixclassic.pl  
 

§ 2. Zasady udziału w Konkursie 
 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie warunki uczestnictwa 
określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik). 
 
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych przesłanek: 
 

a. posiadanie statusu osoby fizycznej; 
 

b. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu wzięcia udziału w Konkursie; 



 
c. posiadanie aktywnego konta na YouTube lub Vimeo, nie zablokowanego czasowo lub trwale, 
założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem opublikowanym przez seriwsy oraz wszystkimi 
innymi zasadami, politykami lub wytycznymi w serwisach; 

 
d. wykonanie zadania konkursowego polegającego na nagraniu materiału wideo recenzujący 
dowolnie wybrany film dostępny na platformie www.flixclassic.pl w czasie nie dłużym niż 60 
sekund, w sposób atrakcyjny, oryginalny i interesujący dla odbiorcy.  

 
 
3. Uczestnictwo i zgłoszenie do Konkursu są dobrowolne i nieodpłatne. 
 
4. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia Konkursowego samodzielnie i wyłącznie we własnym imieniu. 
 
5. Uczestnik ma prawo zgłoszenia jednego zgłoszenia konkursowego. 
 
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: 
 

a. pracownicy Organizatora, przez co rozumie się osoby pozostające z Organizatorem w stosunku 
pracy oraz jakimkolwiek innym stosunku cywilnoprawnym; 

 
b. osoby świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz Organizatora; 

 
c. osoby najbliższe dla osób wskazanych w lit. a) i b) powyżej, tj.: małżonek, małżonka, konkubent, 
konkubina, wstępni oraz zstępni do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej, (tj. 
rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki). 

 
 

§ 3. Przebieg Konkursu 
 
1. Konkurs rozpoczyna się 5.10.2022 o godz. 00:01 na platformie www.warsztatyzraczkiem.pl  
 
2. Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane w okresie od dnia 5.10.2022.r. od godziny 00:01 do 
9.11.2022.r. do godziny 23:59. Czas ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury 
reklamacyjnej. 
 
3. Udział w Konkursie można wziąć poprzez wypełnienie formularza na platformie 
www.warsztatyzraczkiem.pl podając następujące dane: 

a. Imię  
b. Nazwisko 
c. Adres email 
d. Link do swojego kanału YouTube lub Vimeo prowadzący do materiału wideo, bedącym 

odpowiedzią na zadanie konkursowe 
e. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacją 
f. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych 

wynikających z Regulaminu 
4. Każde Zgłoszenie Konkursowe zgodne z Regulaminem (w tym spełniające wszystkie warunki 
zgłoszenia) i prawem zostanie przyjęte. 
 
5. W konkursie nagrodzonych zostanie 30 autorów, którzy w swoich filmach wykażą się największą 
kreatywnością i oryginalnością według Komisji Konkursowej.  
 



6. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu każdego zwycięzcę w wiadomości prywatnej wysłanej na 
adres email podany w formularzy zgłoszeniowym do 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu. 
 
 

§ 4. Nagroda 
 
1. Nagrodą w Konkursie jest udział w warsztatach poprowadzonych przez krytyka filmowego Tomasza 
Raczka na temat “Jak mówić o filmie, aby wzbudzić zainteresowanie” oraz roczny abonament do platformy 
www.flixclassic.pl. Wartość nagrody jednostkowej dla jednego uczestnika wynosi - 1500 zł brutto. 
 
2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym 
pieniężny. Nie przysługuje mu także prawo przeniesienia Nagrody lub roszczenia o jej wydanie na 
jakąkolwiek osobę trzecią, nie będącą Zwycięzcą.  
 
3. Organizator oświadcza, iż Nagroda jest przekazywana zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm.). 
 
4. Nagroda w postaci kodu do roczego abonamentu oraz informacje o terminie i miejscu warsztatów 
zostaną wysłane do Zwycięzców drogą elektroniczną na podany email w formularzy konkursowym, w 
terminie do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Organizatora prawa do nagrody w wyniku 
spełnienia warunków jej otrzymania.  
 
5. W przypadku, gdy w związku z realizacją Nagrody powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych, Zwycięzca otrzyma od Organizatora dodatkową nagrodę pieniężną na 
pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród. 
 
6. Nagroda dodatkowa nie będzie wydawana bezpośrednio Zwycięzcy, lecz zostanie przekazana do 
właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. 
 
7. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród 
zgodnie z powołaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 
 

§ 5. Komisja Konkursowa: 
 
1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Organizatora. 
 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Tomasz Raczek oraz przedstawiciel Organizatora.  
 
 

§ 6. Dodatkowe informacje, odpowiedzialność Uczestnika 
 
1. Zabrania się Uczestnikom publikowania Zgłoszeń Konkursowych: 
 

a. mogących być uznanym za spam; 
 
b. o charakterze erotycznym, wulgarnym lub pornograficznym, 
 
c. naruszających przekonania i wartości religijne; 
 
d. wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym; 



 
e. zawierających informacje obraźliwe lub nieprawdziwe; 
 
f. w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy i nienawiści, 
 
g. stanowiących przekaz marketingowy usług lub towarów Uczestnika lub osób 
trzecich; 
 
h. naruszających w jakikolwiek sposób prawa Organizatora lub osób trzecich; 
 
i. zawierających jakiekolwiek materiały sprzeczne z prawem; 

 
2. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości odnośnie spełnienia przez 
Uczestnika wszelkich warunków wzięcia udziału w Konkursie, w tym zgodnego z prawem Zgłoszenia 
Konkursowego Organizator ma prawo odrzucić  zgłoszenie bez konieczności informowania o tym 
Uczestnika. 
 
 

§ 7 Obowiązki Zwycięzcy 
 
1. Zwycięzca uczestniczący w warsztatach zobowiązuje się do opracowania i nagrania we własnym 
zakresie materiałów wideo dla 10 filmów, dostępnych na platformie www.flixclassic.pl, wskazanych przez 
Organizatora w formie listy. Każdy materiał wideo musi mieć charakter zapowiedzi danego fimu o długości 
do 3 minut w formie pliku mp4, w formacie 16x9. Może być wykonany dowolną techniką oraz przy użyciu 
smartfona, tabletu, aparatu fotograficznego lub kamery.  
 
2. Listy 10 filmów, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną ogłoszone na warsztatach.  
 
3. Zapowiedzi filmowe, o których mowa w ust. 5 powyżej Zwycięzca dostarczy organizatorowi na adres 
email wskazany przez Organizatora po warsztatach, w terminie najpóźniej do 28.02.2023 r.  
 
 

§ 8 Prawa autorskie Uczestnika Konkursu 
 
1. W sytuacji, w której zgłoszenie Uczestnika Konkursu będzie spełniać kryteria utworu w rozumieniu 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”), wówczas przesyłając Utwór Uczestnik 
Konkursu potwierdza, że: 
 
a. zgłoszony przez niego Utwór jest oryginalny; 
 
b. jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej twórczości; 
 
c. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden 
sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu 
w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie 
będzie naruszało praw osób trzecich. 
 
2. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono 
utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego 
publikację na kanałach social media Organizatora, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, 
nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 
 



3. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami 
osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w Konkursie. Z chwilą wzięcia 
udziału w konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej 
terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 4 lat z możliwością przedłużenia. 
Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: 
 
a. wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części; 
 
b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej 
techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także 
wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia; 
 
c. opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub 
wprowadzanie innych zmian; 
 
d. obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, 
użyczenie, najem lub dzierżawa; 
 
e. rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie,  wyświetlanie, odtwarzanie, 
nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu w internecie; 
 
f. wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu 
lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w 
tym również w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet.  
 
4. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuje na siebie, pełną odpowiedzialność 
prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez 
Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego 
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym 
sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego 
sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązuje się zwrócić 
całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i 
koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób 
trzecich. 
 
5. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: 
 
a. wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody 
Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na 
korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora; 
 
b. zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na 
zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania 
Organizatora; 
 
c. upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu 
zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika; 
 
d. przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu. 



 
6. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik biorąc udział w Konkursie i wysyłając Zgłoszenie Konkursowe  
wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego Utworu dla celów reklamowych, 
promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, 
Internet itp.), jak również do udzielania sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień. 
 

§ 9 Prawa autorskie Zwycięzcy 
 
1. W sytuacji, w której zapowiedzi filmowe o których mowa § 7 Regulaminu będzie spełniać kryteria utworu 
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”), wówczas przesyłając 
Utwór Zwycięzca Konkursu potwierdza, że: 
 
a. przekazany Organizatorowi przez niego Utwór jest oryginalny; 
 
b. jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej twórczości; 
 
c. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden 
sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Zwycięzca  oświadcza, że korzystanie z Utworu 
w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie 
będzie naruszało praw osób trzecich. 
 
2. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono 
utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego 
publikację na kanałach social media Organizatora, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, 
nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 
 
3. Zwycięzca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami 
osobistymi do Utworu, w zakresie realizacja zobowiązania o którym mowa § 7 Regulaminu. Z chwilą wzięcia 
udziału w konkursie, Zwycięzca udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej 
terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczenia czasowego. Licencja udzielona zostaje na 
następujących polach eksploatacji: 
 
a. wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części; 
 
b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej 
techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także 
wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia; 
 
c. opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub 
wprowadzanie innych zmian; 
 
d. obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, 
użyczenie, najem lub dzierżawa; 
 
e. rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie,  wyświetlanie, odtwarzanie, 
nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu w internecie; 
 
f. wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu 
lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w 



tym również w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet w szczególności na platformie 
www.flixclassic.pl.  
 
4. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Zwycięzca przyjmuje na siebie, pełną odpowiedzialność 
prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez 
Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego 
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym 
sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego 
sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązuje się zwrócić 
całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i 
koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób 
trzecich. 
 
5. Dodatkowo Zwycięzca korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: 
 
a. wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody 
Zwycięzcy, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na 
korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora; 
 
b. zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na 
zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania 
Organizatora; 
 
c. upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu 
zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika; 
 
d. przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu. 
 
 
 

§ 10. Dane osobowe 
 
1. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, 
w tym ogłoszenia Zwycięzcy, wydania Nagród i rozpoznania reklamacji. 
 
2. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji 
lub usunięcia, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, chyba że żądanie 
usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy konkursu. 
 
3. Ewentualna skarga powinna być zaadresowana na biuro Estońskiego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (Estonian Data Protection Inspectorate), 39 Tatari St., 10134 Tallinn, Estonia. 
 
4. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronie internetowej How can we help 
foreign persons and authorities | Data Protection Inspectorate .  
 
5. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie 
lub odbiór Nagrody. 
 
6. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 12 grudnia 2018 r. (Isikuandmete kaitse seadus 



https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest 
zobowiązany. 
 
7. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
w zakresie i celu wskazanym w Regulaminie. 
 
8. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a 
które zostały wskazane w Regulaminie. 
 
9. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora (Flix Classics 
Networks OÜ Ahtri tn 12, Tallinn, 10151, Estonia) przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Konkursu 
danych osobowych.  
 
 

§ 11. Postępowanie reklamacyjne 
 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać za pośrednictwem prywatnej 
wiadomości na adres email reklamacje@warsztatyzraczkiem.pl przez okres trwania Konkursu oraz po jego 
zakończeniu. 
 
2. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. 
 
3. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się możliwość zapoznania się Uczestnika ze stanowiskiem 
Organizatora. 
 
4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem środka 
wybranego przez Uczestnika do kontaktu z Organizatorem lub innego zwyczajowo przyjętego, a 
wskazanego w treści reklamacji. 
 
5. Skorzystanie lub nie skorzystanie z trybu postępowania reklamacyjnego, w tym wynik rozpoznania 
reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń 
w drodze postępowania sądowego. 
 
 

§ 12. Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają 
jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu. 
 
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe 
przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec mimo dochowania 
należytej staranności, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy 
prawa. 


