
REGULAMIN KONKURSU 

„Kręć video i zgarniaj nagrody” 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13,  
53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  
dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022407, o kapitale 
zakładowym w wysokości 22 199 200,00 zł w całości wpłaconym, NIP: 897-000-96-78, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora. Konkurs jest ogłoszony i przeprowadzony 
za pośrednictwem strony internetowej Organizatora: www.tim.pl/YouTube. 

3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zapoznanie się przez uczestnika z niniejszym Regulaminem 
oraz jego akceptację przez uczestnika. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej 
www.tim.pl/YouTube. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 
YouTube. Serwis YouTube nie jest związany z konkursem. Biorąc udział w konkursie uczestnik 
zwalnia serwis YouTube z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z udziałem w konkursie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z działaniem serwisu 
YouTube uniemożliwiające uczestnikowi wzięcie udziału w konkursie. 

6. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, 
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 
2 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych. 

§ 2 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych w chwili zgłaszania udziału w konkursie, posiadające miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika konkursu w okresie od 
15.10.2020 r. do 15.11.2020 r. łącznie następujących czynności: 
1) nakręceniu przez uczestnika konkursu filmu spełniającego następujące kryteria: 

a) minimalny czas trwania: 120 sekund, 
b) tematyka: asortyment lub tematyka elektrotechniczna bądź powiązana z elektrotechniką, 
c) film powinien zawierać odwołanie do sklepu internetowego www.tim.pl (w formie linku do 

strony www.tim.pl), np. poprzez informację, że prezentowany asortyment został lub może 
zostać kupiony w sklepie internetowym TIM.pl, 

d) film nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora, 
e) film nie może prezentować logo lub znaku towarowego innego niż należący do Organizatora 

lub producenta asortymentu będącego w sprzedaży w sklepie internetowym www.tim.pl, 
f) film nie może prezentować wizerunku osoby innej niż uczestnik konkursu. 

2) opublikowaniu filmu, o którym mowa w pkt 1) powyżej na kanale należącym do uczestnika 
konkursu w serwisie YouTube w sposób pozwalający Organizatorowi na dodanie tego filmu do 
playlisty stworzonej na kanale należącym do Organizatora w serwisie YouTube oraz 
pozwalający Organizatorowi na umieszczenie tego filmu na stronach internetowych 
Organizatora w sposób umożliwiający jego odtwarzanie, 

3) oznaczeniu TIM S.A. na YouTube poprzez umieszczenie w opisie filmu, o którym mowa w pkt 
1) powyżej, adnotacji: „Film bierze udział w konkursie Kręć video i zgarniaj nagrody, 
organizowanym przez TIM SA – największego dystrybutora elektrotechniki w Polsce, 
prowadzącego sklep internetowy TIM.pl”, 

4) przesłaniu Organizatorowi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod 
adresem: www.tim.pl/YouTube linku do filmu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, 
zamieszczonego na kanale YouTube uczestnika oraz linku do filmu zamieszczonego przez 
uczestnika w serwisie WeTransfer (www.wetransfer.com), skąd Organizator będzie mógł 
pobrać plik z filmem. W formularzu zgłoszeniowym uczestnik musi podać ponadto swoje imię i 
nazwisko, swój adres e-mail (identyczny ze wskazanym jako adres do zapytań na kanale 
YouTube uczestnika) oraz oświadczyć, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i 
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akceptuje go, poprzez zaznaczenie checkboxu. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie 
swoich prawdziwych danych osobowych. 

3. Film konkursowy, poza spełnianiem kryteriów wymienionych w ust. 2 pkt 1) lit. a) - f) powyżej, musi 
być wynikiem osobistej twórczości uczestnika konkursu, nie może zawierać treści obraźliwych lub 
sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 
osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej. Publikując film na YouTube 
uczestnik konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za postępowanie zgodnie z regulaminem 
serwisu YouTube. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania „Wytycznych dla społeczności 
YouTube” dostępnych pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-
guidelines. 

§ 3 

Odpowiedzialność uczestnika konkursu 

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora (np. w 
związku z linkowaniem lub umieszczeniem filmu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) na stronach 
internetowych Organizatora) z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku 
towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego) lub dóbr osobistych (w 
tym praw do wizerunku) związane z zamieszczeniem przez uczestnika konkursu filmu, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) – uczestnik konkursu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko 
wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Organizatora przed takimi 
roszczeniami, w tym złożyć pisemne oświadczenie o odpowiedniej treści lub podjąć inne wskazane 
przez Organizatora czynności, które uwolnią Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym 
zakresie. Uczestnik konkursu zobowiązuje się także zwolnić Organizatora z odpowiedzialności 
zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Organizator poniesie lub 
jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym 
o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego 
i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw. 

§ 4 

Przebieg konkursu 

1. Przesyłając za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego Organizatorowi link do filmu, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), uczestnik konkursu oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz, że 
jest wyłącznym autorem filmu i przysługują mu do niego wszelkie prawa własności intelektualnej, w 
tym wyłączne prawa osobiste majątkowe, jak również, że film spełnia warunki określone w § 2. 

2. Trzydziestu (30) pierwszych uczestników konkursu, którzy skutecznie zgłoszą swój udział 
w konkursie i spełnią warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie otrzyma nagrodę 
gwarantowaną, o której mowa w § 6 ust. 1. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę 
gwarantowaną. 

3. Spośród uczestników, którzy w czasie trwania konkursu skutecznie zgłosili swój udział w konkursie 
i spełniają warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie, zostanie wyłonionych 10 (słownie: 
dziesięć) osób - Laureatów konkursu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. Jeden uczestnik może 
otrzymać jedną nagrodę główną, o której mowa w § 6 ust. 2. Organizator konkursu zastrzega sobie 
prawo do przyznania większej liczby nagród głównych w przypadku nadesłania większej liczby 
filmów, które zostaną ocenione przez jury jako filmy wyróżniające się oryginalnością i wysoką 
jakością. Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo do nieprzyznania żadnej nagrody 
głównej lub mniejszej liczby tych nagród, w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, a także gdy 
zgłoszone do konkursu filmy nie będą w ocenie jury nadawały się do późniejszej publikacji przez 
Organizatora. Nagrody główne zostaną przyznane osobom, które w subiektywnej ocenie jury 
wyłonionego przez Organizatora zgłoszą do konkursu najlepsze filmy. Jury będzie brało pod uwagę 
w szczególności oryginalność, kreatywność, estetykę i jakość zgłoszonego filmu. Uczestnik może 
otrzymać nagrodę główną niezależnie od przyznania mu nagrody gwarantowanej, o której mowa 
w ust. 2 powyżej. 

4. Organizator powiadomi Laureatów konkursu o wygranej w konkursie poprzez wysłanie do każdego 
z nich wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez uczestnika w formularzu 
zgłoszeniowym, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia konkursu. Uczestnicy, o których mowa 
w ust. 2 powyżej, mogą zostać poinformowani o przyznaniu nagrody gwarantowanej przed 
zakończeniem konkursu, a informacja zostanie im przekazana poprzez wysłanie do każdego z nich 
wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. 
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5. Uczestnik, o którym mowa w ust. 2 powyżej zobowiązany jest poinformować Organizatora, w 
wiadomości mailowej przesłanej na adres e-mail Organizatora, z którego otrzymał informację o 
przyznaniu nagrody gwarantowanej, w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa 
w ust. 4 powyżej o adresie, na który Organizator ma wysłać nagrodę gwarantowaną oraz numerze 
telefonu do kontaktu z kurierem dostarczającym przesyłkę. Podanie przez uczestnika 
nieprawidłowych danych uniemożliwiających doręczenie mu nagrody gwarantowanej powoduje 
utratę prawa do tej nagrody. 

6. Niewysłanie przez uczestnika, któremu przyznano nagrodę gwarantowaną, informacji, w terminie, 
o którym mowa w ust. 5 jest równoznaczne z rezygnacją z tej nagrody. 

7. Nagroda gwarantowana zostanie wydana uczestnikowi w ciągu 21 dni od przekazania 
Organizatorowi informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej. 

8. Uczestnik konkursu, któremu przyznano nagrodę gwarantowaną, a także Laureat konkursu, 
któremu przyznano nagrodę główną traci prawo do nagrody w przypadku stwierdzenia przez 
Organizatora naruszenia przezeń Regulaminu konkursu. 

9. W przypadku rezygnacji przez uczestnika konkursu, któremu przyznano nagrodę gwarantowaną, a 
także Laureata konkursu, któremu przyznano nagrodę główną z prawa do przyznanej nagrody lub 
utraty prawa do tej nagrody, Organizator ma prawo przyznać tę nagrodę innemu uczestnikowi. 
Postanowienia ust. 4-8 powyżej stosuje się odpowiednio. 

10. Uczestnik konkursu, któremu przyznano nagrodę gwarantowaną, a także Laureat konkursu, 
któremu przyznano nagrodę główną nie mogą zrzec się prawa do przyznanej nagrody na rzecz 
osoby trzeciej. 

§ 5 

Licencja  

1. Uczestnik konkursu - poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń woli - udziela Organizatorowi na czas nieoznaczony, począwszy od dnia 
wysłania zgłoszenia konkursowego, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji niewyłącznej z prawem 
udzielenia dalszej licencji (sublicencji) na: 
1) zapisywanie oraz zwielokrotnianie filmu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) w pamięci 

komputerów, na serwerach Organizatora lub podmiotów trzecich świadczących na rzecz 
Organizatora usługę hostingu lub udostępniania stron internetowych, 

2) rozpowszechnianie filmu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), opublikowanego pierwotnie na 
kanale uczestnika konkursu na portalu YouTube, poprzez umieszczanie linków odsyłających 
lub osadzenie filmu bezpośrednio na stronie internetowej lub na kanale YouTube należącym do 
Organizatora, stronach internetowych Organizatora lub udostępnionych Organizatorowi przez 
podmioty trzecie oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych, w 
szczególności na portalach Facebook, Twitter, Instagram, Instagram, LinkedIn.   

2. Uczestnik konkursu wyraża nieodpłatnie zgodę na publikowanie przez Organizatora informacji o 
jego zwycięstwie w niniejszym konkursie, w materiałach promocyjnych Organizatora, a także na 
opatrywanie filmu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) przez Organizatora dowolnymi tytułami, 
dopiskami nienaruszającymi dóbr osobistych uczestnika konkursu.  

3. Udzielając licencji, uczestnik konkursu wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie jego 
wizerunku uwiecznionego na filmie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej w celu 
rozpowszechniania przez Organizatora tego filmu, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
paragrafu. 

4. Laureat konkursu wyraża nieodpłatnie zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach 
promocyjnych Organizatora.  

§ 6 

Nagrody  

1. Każdy z trzydziestu uczestników konkursu, o których mowa w § 4 ust. 2, otrzyma jedną nagrodę 

w postaci zestawu akcesoriów marketingowych o wartości ok. 100 zł (słownie sto złotych). Nagroda 

ta zostanie wysłana do uczestnika konkursu, o którym mowa w § 4 ust. 2 za pośrednictwem firmy 

kurierskiej na adres przez niego wskazany.  

2. Każdy Laureat konkursu otrzyma jedną nagrodę w postaci rzeczowej i/lub kuponu rabatowego o 
wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym 
www.tim.pl. 

3. Warunkiem otrzymania kodu jest założenie i posiadanie darmowego konta na TIM.pl. 
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4. Kupon rabatowy na zakupy w sklepie internetowym www.tim.pl, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 
ma postać kodu, który zostanie przesłany Laureatowi konkursu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres mailowy Laureata w terminie 14 dni od wyłonienia Laureatów. 

5. Korzystanie z kuponu rabatowego polega na wpisaniu, na etapie dokonywania wyboru sposobu 
płatności, numeru kodu w polu: kod rabatowy, podczas zakupu towaru w sklepie www.tim.pl. Użycie 
kodu rabatowego podczas zakupów w sklepie www.tim.pl powoduje obniżenie ceny sprzedaży 
towaru dodanego do koszyka o wartość przypisaną do kodu. W przypadku gdy cena towaru jest 
niższa niż wartość przypisana do kodu, kod może być użyty ponownie, aż do wyczerpania całej 
wartości przypisanej do kodu. W przypadku gdy cena towaru jest wyższa niż przypisana do kodu 
wartość, nabywca jest zobowiązany dopłacić różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a wartością 
przypisaną do kodu.   

6. Kupon rabatowy na zakupy w sklepie www.tim.pl jest ważny przez 365 dni od dnia przesłania 
Laureatowi konkursu kodu rabatowego. 

7. Przychód uzyskany z tytułu nagrody (o której mowa w ust. 1 lub ust. 2) uzyskanej w ramach 
konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagrody, zgodnie z 
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst 
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 200). Wraz z nagrodą (o której mowa w ust. 1 lub ust. 2) Organizator 
przekaże uczestnikowi konkursu, o którym mowa w § 4 ust. 2, a także Laureatowi konkursu nagrodę 
pieniężną w wysokości 11,11 % wartości wygranej, która zostanie potrącona przez Organizatora i 
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na 
co uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę. Potrącona kwota podatku zostanie 
odprowadzona na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa 
podatkowego. Uczestnik konkursu, o którym mowa w § 4 ust. 2, a także Laureat konkursu zwalniają 
Organizatora z obowiązku wypłaty na ich rzecz nagrody pieniężnej, o której mowa w zdaniu 
poprzednim. 

8. Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 6 powyżej, nie podlega wypłacie w przypadku rezygnacji 
z prawa do nagrody, utraty prawa do nagrody lub nieodebrania nagrody. 

9. Nagroda, o której mowa w ust. 6 powyżej nie podlega wymianie na gotówkę lub inny ekwiwalent. 

§ 7 

Dane osobowe 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy  

ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000022407,  

o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym,  

nr NIP: 897-000-96-78, e-mail: odo@tim.pl.  

2. TIM S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  

1) dane osobowe wszystkich uczestników konkursu są przetwarzane w celach wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 

trzecią tj.: w celu organizacji konkursu, w celu obrony przed roszczeniami - na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze w postaci rozpatrzenia reklamacji złożonej przez uczestnika – na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

2) dane osobowe uczestników konkursu, których filmy zgłoszone w konkursie zostaną 

wykorzystane przez Organizatora zgodnie z licencją, udzieloną Organizatorowi na podstawie  

§ 5 (m.in. głos, wizerunek widoczny na filmie) są przetwarzane w celu wykonania umowy 

licencyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

3) dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 5, podawane dodatkowo wyłącznie przez 

uczestników konkursu, którym przyznano gwarantowaną nagrodę rzeczową są przetwarzane w 

celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności 

obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa: podatkowego, rachunkowości, 

cywilnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

3. Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: 

podmiotom świadczącym usługi: hostingowe, informatyczne, pełnomocnikom procesowym 

reprezentującym TIM S.A. w sporach z uczestnikami konkursów, a w przypadku uczestników, do 

których wysyłana jest nagroda rzeczowa także podmiotom świadczącym usługi przewozowe 

(kurierom), pocztowe. 
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4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych 

w celu:  

1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TIM S.A. - do upływu okresu przetwarzania 
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) organizacji konkursu – do czasu zakończenia konkursu, w tym wysyłki nagród i rozpatrzenia 
reklamacji,  

3) wykonania umowy licencyjnej – do czasu wykonania umowy, 
4) obrony przed roszczeniami – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub jego 

przedawnienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych 

osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w konkursie. 

8. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – 

z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących 

Pani/Pana danych osobowych, opartego na prawnie usprawiedliwionym celu TIM S.A. 

§ 8 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w konkursie, uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora 
pisemnie na adres: TIM S.A. ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres marketing@tim.pl.  

2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji 
uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora pisemnie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 
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