Regulamin Konkursu „Twoja przyszłość” („Konkurs”)

1.

§ 1 Postanowienia ogólne
Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest ESALIENS TFI S.A. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielańskiej 12, 00-085, wpisana do rejestru Przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000002717, NIP: 527-21-58-048, kapitał zakładowy 1 288 300
zł (dalej: „Organizator” lub „Esaliens”)

2.

Realizatorem i wykonawcą Konkursu jest ASAP ASAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Wernyhory 14 lok. 2, 02-727 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000558612, kapitał
zakładowy 5 000 PLN (w całości wpłacony) posiadającą NIP 9512393059, (dalej:
„Realizator”).

3.

Celem konkursu jest utrwalenie nowej firmy Esaliens.
§2
Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej (dalej: „Strona”) pod adresem
zmiana.esaliens.pl w dniach od 13 czerwca 2017 r. do 15 sierpnia 2017 r. (dalej „czas trwania
Konkursu”) Nagrody w konkursie będą przyznawane na koniec trwania konkursu. Konkurs jest
organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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§3
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Esaliens oraz Realizatora oraz najbliżsi
członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a. posiadać w czasie trwania Konkursu otwarty rejestr w funduszach inwestycyjnych
zarządzanych przez Esaliens („Fundusze Esaliens”),
b. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
Powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie.
§ 4. Przebieg Konkursu
Na stronie zmiana.esaliens.pl zostanie opublikowane pytanie konkursowe o następującej treści:
„Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość po tym, jak skończysz pracę zawodową? To bardzo
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ważna kwestia. Dobrze się zastanów i opowiedz nam w pięciu zdaniach o swojej wymarzonej
emeryturze.”
Przez czas trwania Konkursu Uczestnicy będą mogli zamieszczać odpowiedzi na pytanie
konkursowe (dalej: „Praca Konkursowa”) na stronie zmiana.esaliens.pl. Każdy Uczestnik może
zgłosić w Konkursie jedną Pracę Konkursową.
Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za
obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub
przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr
osobistych i praw autorskich).
Zgłaszając
Pracę
Konkursową
do
Konkursu,
Uczestnik
udziela
Esaliens
nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie Pracy Konkursowej na następujących
zasadach:
a.
pola eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej — wytwarzania i
zwielokrotniania trwałego lub czasowego, dowolną techniką, w tym w szczególności
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową
(m.in. cd, dvd) nośników Pracy Konkursowej i jej egzemplarzy, wprowadzania do
pamięci komputera oraz do pamięci nośników cyfrowych i urządzeń przenośnych,
wprowadzania do sieci komputerowych, przeglądania na ekranie monitora;
- w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej — publicznego prezentowania,
wystawiania, wyświetlania, zapewnienia dostępu w miejscu i czasie indywidualnie
wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie w Internecie lub innej sieci
telekomunikacyjnej, rozpowszechnianie w celu rozporządzania i korzystania z nich
w reklamie, promocji działalności gospodarczej Organizatora oraz za pośrednictwem
reklamy zewnętrznej i innych form reklamy (w szczególności: ulotek
informacyjnych, zamieszczania w gazetkach informacyjno-reklamowych,
umieszczania na standach, plakatach, transparentach, nadrukowywania na
koszulkach, długopisach, opakowaniach i innych gadżetach).
b.
okres: 5 lat,
c.
terytorium: bez ograniczeń.
Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawo do wykonywania praw zależnych, w
tym w szczególności prawo do dokonywania samodzielnie lub przez osoby trzecie na zlecenie
Organizatora wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Pracy
Konkursowej, zwanych dalej „Opracowaniami”, jak również prawo do korzystania i
rozporządzania Opracowaniami na wszystkich polach eksploatacji określonych powyżej.
Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Opracowań dokonanych przez
Organizatora przysługiwać będą Organizatorowi.
Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „Komisja”) składającej
się z przedstawicieli Esaliens.
Łącznie stu Uczestników, którzy zgłosili na Konkurs najlepsze – w ocenie Komisji – Prace
Konkursowe (dalej: „Zwycięzcy”), otrzyma nagrody (dalej: „Nagrody”) w postaci:
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Trzydzieści osób, które stworzą najlepsze Prace Konkursowe zostanie nagrodzonych telefonem
komórkowym Huawei P8 Lite o wartości 620 zł netto każdy.
Siedemdziesiąt kolejnych osób zostanie wyróżnionych roczną prenumeratą miesięcznika
National Geographic o wartości 69,00 zł netto każda.
Zdjęcia nagród wykorzystane na stronie zmiana.esaliens.pl są jedynie poglądowe i ich wygląd
może się różnić od wyglądu nagród, które zostaną wręczone Zwycięzcom.
Esaliens ponosi koszty związane z wysyłką nagród na adres wskazany przez Zwycięzców.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody za pośrednictwem poczty
elektronicznej do dnia 25 sierpnia 2017 r. Do dnia 1 września 2017 r. Zwycięzca przesyła
Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymał wiadomość o przyznaniu
Nagrody, informację o adresie korespondencyjnym, na który ma zostać wysłana Nagroda. W
przypadku podania nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej, skutkującego
niemożliwością doręczenia wiadomości o przyznaniu Nagrody albo niezachowania terminu, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
Zwycięzcy nie mają możliwości zamiany Nagrody na inną, jak również nie mają uprawnienia
do przeniesienia prawa do Nagrody w Konkursie na inne osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części lub wszystkich Nagród w
Konkursie w przypadku, gdy w ocenie Komisji w Konkursie nie zostaną udzielone kreatywne
odpowiedzi umożliwiające przyznanie Nagród.
Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej przez Realizatora najpóźniej do
dnia 15.09.2017 roku.
Zwycięzca traci prawo do Nagrody, jeśli nie zostanie ona odebrana najpóźniej w terminie
wskazanym przez doręczyciela przewidzianym na odbiór przesyłki .
W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody okaże się osoba niespełniająca warunków wskazanych
w
Regulaminie,
osoba
taka
traci
prawo
do
Nagrody,
a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu Nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do
jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej Nagrody innemu
Uczestnikowi.

§ 5 Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Esaliens TFI S.A. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa.
Na podstawie zgód Uczestnika Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w celach:
1) związanych z organizacją Konkursu, w tym sprawozdawczością podatkową i księgową
oraz prowadzenia własnych statystyk,
2) marketingowych polegających na przesyłaniu informacji o Esaliens TFI S.A. oraz
oferowanych przez nią produktach i usługach.
Wyrażenie każdej ze zgód na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest
dobrowolne i konieczne dla uczestnictwa w Konkursie.
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Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnik ma prawo
cofnąć każdą ze zgód na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2. Cofnięcie
którejkolwiek ze zgód na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, przed
upływem czasu trwania Konkursu jest równoznaczne z wycofaniem swojego udziału w
Konkursie.

5.

Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników:
a.
imię,
b.
nazwisko,
c.
adres e-mail,
d.
adres korespondencyjny,
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr
101 poz. 926).
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§ 6 Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres info@esaliens.pl, przez czas trwania Konkursu oraz w terminie
14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wysłania
reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik
zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego
reklamacja została wysłana.
§ 6. Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu jest dostępny stronie zmiana.esaliens.pl oraz w siedzibie Esaliens
Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień Regulaminu.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem
dochodowym. Wartość trzydziestu przewidzianych w Konkursie nagród rzeczowych zostanie
powiększona o kwotę odpowiednią dla odprowadzenia ww. podatku dochodowego, który
zostanie opłacony przez ESALIENS TFI SA i odprowadzony na rachunek właściwego urzędu
skarbowego.
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