REGULAMIN PROGRAMU „Zostań Ambasadorem marki ST.RIGHT”
Artykuł 1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie („Program”), który ma na celu wyłonienie i
roczną współpracę z sześcioma (6) Ambasadorami marki ST.RIGHT („Regulamin”).

2.

Organizatorem Programu jest właściciel marki ST.RIGHT, tj. firma „St-Majewski Spółka Akcyjna Sp. k.”,
z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. Kredkowa 1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000490814, posiadającą numer REGON: 010902953 i NIP: 534-10-12-604 („Organizator”).

3.

Program jest organizowany na profilu społecznościowym marki ST.RIGHT
https://www.facebook.com/ST.RIGHT.WyrazSiebie

4.

Ambasador marki ST.RIGHT to osoba wyłoniona przez Organizatora, na zasadach określonych
Regulaminem, dysponująca własnymi kontami w mediach społecznościowych, w których publikuje
autorskie treści, biorąca udział w kampaniach marketingowych Organizatora, fotografująca i filmująca
produkty marki ST.RIGHT w swoim środowisku życia, przekazująca fotografie i filmiki wykonane we
własnym zakresie na rzecz Organizatora, użyczająca swego wizerunku na potrzeby promocyjne marki
ST.RIGHT („Ambasador”).

5.

Czas trwania Programu: 12 lipca 2018 r. - 30 czerwca 2019 r., przy czym:
a.

12-18 lipca.2018 r. – okres zgłaszania się Kandydatów na Ambasadorów („Kandydat”)

b.

24 lipca 2018 r. – ogłoszenie nazwisk sześciu (6) Ambasadorów przez Organizatora

c.

24 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2019 r. – współpraca marketingowa z Ambasadorami.

Artykuł 2
Zasady Programu
1.

Ambasadorem może być każda osoba:
a.

pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b.

niepełnoletnia, która ukończyła 13. rok życia i posiada ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, przy czym osoba, o której mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu może zostać
Ambasadorem pod warunkiem, że opiekunowie prawni tej osoby wyrazili zgodę na uzyskanie
przez nią statusu Ambasadora na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

2.

Preferuje się, aby osoba chcąca zostać Ambasadorem:
a.

była uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum, w przypadku osób
niepełnoletnich, które ukończyły 13. rok życia

3.

b.

była rodzicem dziecka lub dzieci w wieku szkolnym

c.

była blogerką fashionową, modową lub parentingową

d.

posiadała własne konta na portalach społecznościowych

Kandydat na Ambasadora dokonuje zgłoszenia swojej kandydatury na profilu facebookowym marki
https://www.facebook.com/ST.RIGHT.WyrazSiebie pod postem informującym o Programie w postaci:
a.

swojego zdjęcia lub filmiku, który wyraża styl, pasje, charakter Kandydata

b.
4.

uzasadnienia swojej kandydatury.

Pięciu (5) Ambasadorów wybierze Organizator, a jednego (1) wskażą facebookowi fani, co oznacza, że
jednym (1) Ambasadorem zostanie Kandydat, pod którego wpisem pojawi się największa ilość reakcji
tzw. polubień, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania innego Kandydata, jeśli
reakcje użytkowników Facebooka będą budzić wątpliwości co do kandydatury.

5.

Zgłoszenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, internetowy nick (Facebook, Instagram, blog),
telefon, e-mail, adres, wiek, data urodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Organizatora dla celów realizacji
niniejszego Programu, w tym, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Programem
przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (email, SMS, telefon) oraz korespondencji na adres fizyczny.

6.

W momencie zgłoszenia się Kandydata do Programu wyraża on zgodę na kontakt, na użycie jego
imienia, nazwiska, nicka i przesłanego zdjęcia lub filmiku przez Organizatora w celu realizacji
postanowień niniejszego Regulaminu.

7.

Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny.

Artykuł 3
Korzyści dla Ambasadora
1.

Sukcesywne, bezpłatne otrzymywanie produktów ST.RIGHT w okresie trwania Programu.

2.

Promocja swojej osoby poprzez narzędzia marketingowe Organizatora (na przykład: strona internetowa,
media społecznościowe, materiały POS, reklamy prasowe, internetowe).

3.

Udział w konkursach i zabawach dedykowanych Ambasadorom marki ST.RIGHT z nagrodami
rzeczowymi.

4.

Możliwość testowania produktów zanim pojawią się na rynku.

5.

Możliwość wzięcia udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej z produktami ST.RIGHT.

6.

Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w Programie.

7.

Możliwość otrzymania referencji po zakończeniu Programu (na życzenie).

8.

Zakres korzyści przyznanych poszczególnym Ambasadorom może być różny, a Organizator zastrzega
sobie prawo do decydowania o zakresie przyznanych danemu Ambasadorowi korzyści.

Artykuł 4
Zobowiązania Ambasadora
1.

Aktywność na profilach społecznościowych marki ST.RIGHT
(https://www.facebook.com/ST.RIGHT.WyrazSiebie , https://www.instagram.com/st.right.wyrazsiebie)
poprzez reakcje tzw. „lajki”, komentarze, udostępnianie postów.

2.

Zamieszczenie na swoich profilach społecznościowych informacji o tytule Ambasadora marki ST.RIGHT
wraz z logotypem Programu (ustawiony profil publiczny).

3.

Nagrywanie kreatywnych filmików oraz robienie zdjęć z produktami ST.RIGHT
a.

publikowanie filmików i zdjęć z produktami ST.RIGHT na swoich profilach społecznościowych

b.

oznaczanie wrzucanych do sieci filmików i zdjęć z produktami ST.RIGHT:
@ST.RIGHT.WyrazSiebie, #AmbasadorSTRIGHT, #wyraźsiebie, #stright

c.

przesyłanie raz w tygodniu filmiku lub zdjęcia z produktem ST.RIGHT ciekawie
zaaranżowanego na adres: ambasadormarki@stright.pl

4.

Sygnalizowanie ewentualnych problemów (na przykład komunikacyjnych, produktowych) wyłącznie
drogą mailową na adres: ambasadormarki@stright.pl, nie poprzez posty czy komentarze na profilach
społecznościowych.

Artykuł 5
Reklamacje
1.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem należy składać do Organizatora w terminie do
dnia 30 czerwca 2019 roku listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2.

Reklamacje przesłane w innej formie lub po upływie terminu określonego w ust. 1 niniejszego artykułu
nie będą rozpatrywane.

3.

Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Programu w terminie 14 dni od daty
ich otrzymania.

Artykuł 6
Prawa Autorskie
1.

Poprzez zgłoszenie do Programu i akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnicy Programu
zobowiązują się, iż będą twórcami filmików i zdjęć nadesłanych przez nich w ramach Programu i
przysługiwać im będzie do tych filmików i zdjęć pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006,
nr90, poz. 631 ze zm.), a prawa do tych filmików i zdjęć nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

2.

Uczestnik Programu ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie
prawa do nadesłanego przez niego filmiku czy zdjęcia.

3.

Poprzez zgłoszenie do Programu i akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy wyrażają zgodę na
rozpowszechnianie filmików i zdjęć w mediach przez Organizatora Programu.

4.

Z chwilą przekazania przez Uczestnika filmiku czy zdjęcia w ramach niniejszego Programu, każdy
Uczestnik przenosi na Organizatora bezpłatnie, na podstawie niniejszego postanowienia, własność
filmiku czy zdjęcia (egzemplarza, na którym utwór został utrwalony) oraz wyłączne autorskie prawa
majątkowe do rozporządzania i korzystania z filmiku czy zdjęcia jako utworu („Utwór”) – bez ograniczeń
czasowych i bez ograniczenia terytorium, bez ograniczenia techniki, formatu, standardu lub systemu na
następujących polach eksploatacji:
a.

utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie nośników Utworu oraz ich egzemplarzy
(w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową lub optyczną), w tym wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowych,
informatycznych lub innych;

b.
c.

obrót egzemplarzami – wprowadzenia do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy;
rozpowszechniania, to jest: nadawania i reemitowania, w tym z pomocą wizji, w tym także
w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub
telekomunikacyjnych; a także zapewnienia dostępu publiczności do utworu w miejscu
i czasie indywidualnie wybranym; wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
wykonywanie, wystawianie w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

d.

rozporządzania i wykorzystania w części lub całości dla celów marketingowych, w tym
reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego produktów, usług,
przedmiotów jego własności, a nadto dla innych przejawów działalności Organizatora.

Artykuł 7
Ochrona Danych Osobowych
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator Programu.

2.

Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie dla celów
przeprowadzenia Programu.

3.

Organizator Programu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Programu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.

Uczestnicy Programu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni mają prawo dostępu do treści danych
osobowych Uczestnika Programu oraz do ich poprawiania, a także prawo wnieść pisemne,
umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
tych danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do
kontaktu lub weryfikacji Kandydata na Ambasadora prowadzi do odmowy przyznania prawa do tytułu
Ambasadora.
Artykuł 8
Przechowywanie dokumentacji

1.

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Programu przechowywana będzie przez Organizatora
Programu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Ambasadorów, poza dokumentacją, która zgodnie z
obowiązującym i przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu.
Artykuł 9
Odpowiedzialność

1.

Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za treści lub jakiekolwiek inne dane przekazywane
przez Ambasadorów.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, publikowanych przez Kandydatów jak i
wyłonionych Ambasadorów, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i
obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.

3.

Ambasador ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane jego działaniami.

Artykuł 10
Postanowienia końcowe
4.

Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.stmajewski.pl oraz na facebookowym profilu https://www.facebook.com/ST.RIGHT.WyrazSiebie/

5.

Przed przystąpieniem do Programu Kandydat zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować
Regulamin.

6.

Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia współpracy z Ambasadorem przed terminem
zakończenia Programu bez podawania przyczyny.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo zaniechania prowadzenia Programu w dowolnym momencie.

8.

Organizator Programu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym poinformuje
na stronie internetowej www.st-majewski.pl oraz na facebookowym profilu
https://www.facebook.com/ST.RIGHT.WyrazSiebie/

Pruszków dnia 11.07.2018 r.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(CZYTELNIE WYPEŁNIA AMBASADOR)

Dane Ambasadora marki ST.RIGHT
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………...
Nick na profilu Facebook: ………………………………………………………………………………..
Nick na profilu Instagram: ………………………………………………………………………………..
Wiek / Data urodzenia:…………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………

Dane opiekuna (dotyczy niepełnoletnich Ambasadorów)
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………….
Numer telefonu:……………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………..

Mając na uwadze, że:
- Firma St-Majewski Spółka Akcyjna Sp. k.”, 05-800 Pruszków, ul. Kredkowa 1 („Organizator”) organizuje Program pt.: „Zostań
Ambasadorem marki ST.RIGHT” („Program”);
- …………………………………………………………………jest Ambasadorem;

ja niżej podpisany/podpisana ………………………………………...…………………………………... wyrażam zgodę na
wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora zawartych w oświadczeniu danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Ambasador ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Programie.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym* w Programie organizowanym przez
„St-Majewski Spółka Akcyjna Sp. k.” z siedzibą w Pruszkowie. Informuję, że zostałam/em zapoznana/ny z Regulaminem
Programu i akceptuję jego warunki.
Potwierdzam również, iż zgadzam się, aby doszło do cesji praw i udzielenia upoważnień określonych w niniejszym dokumencie.

………………………………………….…….
(data i miejsce)

…………………….………….………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do zdjęć i filmików w Programie „Zostań Ambasadorem
marki ST.RIGHT”

Dane autora zdjęć / filmików z użyciem produktów ST.RIGHT (Ambasadora)
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………...
Wiek / data urodzenia:…………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………

Dane opiekuna autora zdjęć / filmików (dotyczy niepełnoletnich Ambasadorów)
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………

Mając na uwadze, że:
- Firma St-Majewski Spółka Akcyjna Sp.k.”, 05-800 Pruszków, ul. Kredkowa 1 („Organizator”) organizuje Program pt.: „Zostań
Ambasadorem marki ST.RIGHT” („Program”);
- ………………………………………………………………... jest jedynym autorem zdjęć / filmików i przysługuje mu/jej pełnia praw
autorskich osobistych i majątkowych do zdjęć / filmików wykonanych we własnym zakresie z użyciem produktów ST.RIGHT

ja niżej podpisany/podpisana ………………………………………...…………………………………...
oświadczam, że:
1.

przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zdjęć / filmików (Utworu) na wszystkich terytoriach i na
cały okres trwania praw na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a.

utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową

b.

wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na
których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

c.

wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w sposób
określony w lit. b,

d.

wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych
(reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z
nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b,

e.

rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez
względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.

2.

Utwór jest utworem oryginalnym, nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i praw pokrewnych
ani jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich. Utwór może być wykorzystywany
zarówno w całości, jak i w części.

3.

Upoważniam Organizatora do:
a.

decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej pracy,

b.

przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez niego
pracy,

c.
4.

rozpowszechnienia zgłoszonej pracy anonimowo.

Zezwalam na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do Utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania,
przeróbki i adaptacji Utworu, a także przenoszę na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich.

5.

Przeniesienie praw autorskich do Utworu oraz prawa własności nadesłanego egzemplarza następuje z dniem
przesłania ich na adres: ambasadormarki@stright.pl

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym* w Programie organizowanym
przez „St-Majewski Spółka Akcyjna Sp. k.” z siedzibą w Pruszkowie. Informuję, że zostałam/em zapoznana/ny z
Regulaminem Programu i akceptuję jego warunki.
Potwierdzam również, iż zgadzam się, aby doszło do cesji praw i udzielenia upoważnień określonych w niniejszym
dokumencie.

………………………………………….…….
(data i miejsce)

…………………….………….………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

* niepotrzebne skreślić

