Regulamin Konkursu otwartego
na identyfikację dźwiękową ZAiKS-u
„Brzmienie wyobraźni”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady na jakich odbywa się Konkurs otwarty na identyfikację
dźwiękową Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie (00-092) przy ul. Hipotecznej 2,

KRS 0000037327, NIP 525-15-71-004 (dalej „Organizator” lub „ZAiKS”).
3. ZAiKS jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy Kodeksu cywilnego.
4. Zadanie konkursowe (dalej „Zadanie”) polega na stworzeniu utworu muzycznego mającego pełnić funkcję

sygnału muzycznego, będącego jednocześnie rodzajem logotypu muzycznego ZAiKS-u.
2. CZAS TRWANIA KONKURSU
1.

Konkurs trwa od 23 kwietnia do 23 maja 2021 roku.

2.

Zadanie można nadsyłać od 4 maja od godz. 14.00 do 23 maja 2021 roku do godz. 23.59 czasu polskiego.

3.

ZAiKS zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie i na każdym jego etapie o czym poinformuje na stronie www.zaiks.org

3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca w Polsce, zwana w dalszej części regulaminu „Uczestnikiem”.

2.

Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu.

3.

Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby wchodzące w skład Zarządu, Rady, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej ZAiKS-u.

4.

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:
a) w terminie wskazanym w pkt. 2.2 przesłać do ZAiKS-u za pośrednictwem przypisanej Konkursowi strony interneto-

wej zaiks.org.pl/brzmieniewyobrazni utwór muzyczny o długości nie krótszej niż 7 sekund i nie dłuższej niż 12 sekund
(„Utwór”) oraz jego wersję 3 sekundową (łącznie 2 pliki muzyczne) format plików WAV 16 bit, 44 kHz.
b) wraz z przesłaniem Utworu przesłać wypełnione za pośrednictwem strony konkursowej poniższe oświadczenie:

„Oświadczam, że:
– zapoznałem się z Regulaminem Konkursu otwartego na identyfikację dźwiękową Stowarzyszenia Autorów
ZAiKS i akceptuję go,
– zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez ZAiKS,
– przesłany przeze mnie Utwór jest dziełem oryginalnym, który stworzyłem samodzielnie i do którego przysługują mi autorskie prawa majątkowe;
– Utwór nie narusza praw autorskich innych osób”.

c) przekazać Organizatorowi dane osobowe niezbędne dla identyfikacji Uczestnika, tj. imię i nazwisko, numer

telefonu, adres e-mail.
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5. Utwór musi być dziełem oryginalnym, które nie było wcześniej rozpowszechnione, jak również do którego

autorskie prawa majątkowe nie zostały przeniesione na osoby trzecie.
6. Jeżeli Uczestnik prześle tylko jedną wersję pliku dźwiękowego, to uznaje się, że nie wykonał Zadania.
7.

Nie dopuszcza się przesyłania Utworu współautorskiego.

4. WYBÓR LAUREATA
1.

Organizator powołał komisję konkursową („Komisja”), która dokona oceny przesłanych Utworów. Ocena ta będzie
anonimowa, tj. Komisja nie będzie znała personaliów Uczestników aż do momentu wybrania Laureata („Laureat”).
zgodnie z pkt 4.2.

2. Komisja, spośród nadesłanych przez Uczestników Utworów, wybiera jeden Utwór, którego autor zostaje uznany za

Laureata.
3. Wybór Laureata zostanie dokonany w terminie do 2 miesięcy od daty zakończenia Konkursu. O wynikach Konkursu

ZAiKS poinformuje na swojej stronie internetowej oraz skontaktuje się z Laureatem.
4. ZAiKS zastrzega sobie prawo do:
a) wybrania innych Uczestników, których Utwory mogą zostać wyróżnione,
b) niewybrania żadnego Laureata oraz (i) ponowne ogłoszenie Konkursu albo (i) odwołanie Konkursu bez wybra-

nia Laureata.
5. Decyzje Komisji są ostateczne.
5. NAGRODY
1.

Nagrodą dla Laureata jest kwota 20 000 zł (kwota brutto).

2. W celu odebrania nagrody Laureat jest zobowiązany:
a) do podania ZAiKS-owi, w sposób określony przez ZAiKS, danych osobowych niezbędnych dla celów rozliczenia

podatkowego nagrody,
b) zawrzeć z ZAiKS-em, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników, umowę przenoszącą prawa do Utworu

(w zakresie niezbędnym do korzystania z Utworu jako identyfikacji muzycznej ZAiKS-u).
3. Nagroda zostanie przyznana jedynie Laureatowi, który spełni warunki określone w pkt 5.2.
4. W przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków określonych w pkt 5.2., ZAiKS, wedle swego wyboru, może przy-

znać nagrodę innemu Uczestnikowi albo odwołać Konkurs bez wyboru Laureata.
5. Nagroda nie podlega wymianie na kryptowalutę lub nagrody rzeczowe.
6. ZAiKS potrąci z nagrody podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. DANE OSOBOWE
1.

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; dalej jako „RODO”)
administratorem danych osobowych Uczestników jest ZAiKS.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
zaiks.org

2/3

2. ZAiKS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:

dane.osobowe@zaiks.org.pl.
3. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach:
a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie

uzasadnionych interesów ZAiKS-u,
b) reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów ZAiKS-u;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów ZAiKS-u;
d) podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w związku z koniecznością rozliczenia podatkowego

Laureata.
4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału

w Konkursie. Niepodanie danych skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane następującym podmiotom: firmom informatycznym świad-

czącym usługi na rzecz Organizatora, innym podmiotom pomagającym ZAiKS-owi zorganizować Konkurs.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są

przetwarzane. Organizator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego czy przepisów o rachunkowości) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.
7.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnio-

nego interesu Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych osobowych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych
narusza RODO.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Reklamacje do Organizatora można składać jedynie w zakresie odnoszącym się do Zadania. Reklamacje składane w odniesieniu do wyboru Laureata nie zostaną rozpoznane.

2. Regulamin dostępny jest w na stronie www.zaiks.org przy czym został on udostępniony w sposób umożliwiający

jego pobranie na urządzenie końcowe oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególno-

ści Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Konkurs nie jest grą losową ani loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zachowaniem praw nabytych

przez Uczestników.
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