Konkurs SELFIE z JOANNĄ organizowany przez WEREMCZUK FMR

1. Selfie z Joanną - na zdjęciu musi znaleźć się kombajn JOANNA, oznakowanie marki
WEREMCZUK musi być widoczne np. logo
2. Dopuszcza się komputerowe przetworzenie fotografii
3. Zdjęcie w oryginalnej rozdzielczości należy przesłać na adres marketing@weremczukagro.pl
4. Zdjęcie należy udostępnić na swoim profilu facebookowym oznaczając na zdjęciu firmę
WEREMCZUK.
5. Należy polubić firmowy fanpage firmy WEREMCZUK
https://www.facebook.com/weremczukagro oraz post dotyczący konkursu.
6. Zachęcić swoich znajomych do polubienia swojego selfie.
7. Uczestnik zabawy przesyłając zdjęcie jednocześnie oświadcza, że:
- jest autorem zdjęcia
- prawa do osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę
na wystawienie i ich publikowanie ; autor zdjęcia ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia jakiejkolwiek natury osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć
- posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na firmę WEREMCZUK FMR w
zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania, z uwzględnieniem
konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego
publikacji,
- przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz WEREMCZUK FMR bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o
prawie autorskimi i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (j.t. w Dz. U. z 2006r. Nr 90
poz. 631 ze zm.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i
cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych WEREMCZUK FMR oraz we
wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w
procesie przeprowadzenia zabawy „Selfie z JOANNĄ” – art.23 ustawy o ochronie danych
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi
zmianami)
8. O przyznaniu nagrody za udział w zabawie decyduje WEREMCZUK FMR. Decyzja WEREMCZUK
FMR jest nieodwołalna. WEREMCZUK FMR zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców
jak i przyznania miejsc ex aequo.
9. WEREMCZUK FMR przewiduje przyznanie nagrody główniej oraz nie wyklucza przyznania
wyróżnień. Ponadto autorzy wszystkich zdjęć otrzymają gadżety z logo firmy.
10. Nagroda wygrana w konkursie może stanowić przychód dla celów podatkowych i podlegać
opodatkowaniu 9art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z
dnia 26 lipca 1991r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 521 poz. 307 ze zm.)
11. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków zabawy i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do WEREMCZUK FMR. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

