REGULAMIN KONKURSU „DOG EXPLORER”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu
„DOG EXPLORER” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest portal Aktywnizpsami.pl, którego właścicielem jest Orion Line, ul. Spokojna 25A,
96-330 Puszcza Mariańska, NIP 522-255-2010
3. Parnerem konkursu oraz Fundatorem nagród jest:
DogTrotter.pl sklep internetowy z akcesoriami dla aktywnych psów
Orion Line,
ul. Spokojna 25A, 96-330 Puszcza Mariańska
4. Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Konkurs organizowany jest wyłącznie w internecie w serwisie Aktywnizpsami.pl
6. Konkurs dostępny jest na stronie Organizatora Aktywnizpsami.pl
7. Konkurs będzie trwał od 15 czerwca 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r. do godz. 23:59.
II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fzyczna, zamieszkująca na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie
pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie organów Organizatora oraz Fundatora.
3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również
odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z Regulaminem.
III. ZASADY KONKURSU
1. Regulamin konkursu znajduje się na stronie Aktywnizpsami.pl . Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne oraz
tożsame z akceptacją Regulaminu.
2. Uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu tekstu/relacji z fotografami lub filmu z
aktywnego wyjazdu, podróży lub wyprawy z psem lub psami. Prace konkursowe muszą być przesłane w terminie
trwania regulaminu.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę w jednej edycji Konkursu.
4. Zdjęcia powinny być estetyczne, ostre oraz w jak najlepszej jakości nie zawierające treści obraźliwych i niezgdonych
z prawem. Ilość zdjęć minium 3 ( trzy ) - maksimum 20 ( dwadzieścia )
5. Wszystkie prace proszę wysyłać na adres email: redakcja@aktywnizpsami.pl , a spakowane paczki (rar/zip) ze
zdjęciami proszę wysyłać przy pomocy serwisu wetransfer.com. Filmy mogą być linkowane do popularnych
serwisów youtube, vimeo.
4. Celem konkursu jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu z psami.
IV. KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa dokona weryfikacji odpowiedzi nadesłanych w Konkursie. Spośród nadesłanych
propozycji Komisja Konkursowa wytypuje według swego wyłącznego uznania jednego zywcięzcę.
V. NAGRODY
1. Nagrodę główną za udział w Konkursie funduje:
DogTrotter.pl
Zestaw sportowo dogtrekkingowy marki Sali lub VOUCHER o wartości 100 PLN obowiązujący na cały asortyment ze
sklepu dogtrotter.pl.

Wysyłka na koszt fundatora na teranie Polski.
2. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony do 31sierpnia grudnia 2019.
3. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie Organizatora, a większość pozostałych na profilu facebook
organiztora konkursu lub stronie oragnizatora.
3. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Fundatorem nagród jest sklep internetowy DogTrotter.pl.
VI. ZAWIADAMIANIE LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie („Laureat”) zostaną powiadomieni o
wygranej drogą mailową.
2. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania w wiadomości swoich danych teleadresowych, niezbędnych do
wysyłki nagrody w terminie nieprzekraczającym 12 styczeń 2017. W przypadku nieprzesłania danych, Organizator
zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego zwycięzcy na miejsce osoby, która się nie zgłosiła.
3. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie Organizatora ( Aktywnizpsami.pl ), na co każdy Uczestnik
wyraża zgodę przystępując do Konkursu.
4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża akceptację Regulaminu oraz zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
przewidzianym w Regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych pod kątem ich zgodności
z prawem i dobrymi obyczajami. Argumenty nie mogą zawierać w szczególności treści sprzecznych z prawem lub
dobrymi obyczajami, obscenicznych lub takich, które mogą być uznane za obraźliwe.
6. Nagrody zsotaną przesłane do Laureata Pocztą Polską. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności
Poczty Polskiej.
8. Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru nagrody z przyczyny leżących po stronie Uczestnika
Konkursu.
VII. REKLAMACJE
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przeprowadzenia Konkursu –
począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
2. Reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi, podając imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę
reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową najpóźniej w ciągu 14 dni od
daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
4. Od decyzji Komisji Reklamacyjnej nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie uchybia to uprawnieniom
Uczestników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
VIII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru
telefonu kontaktowego zgodnie z RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w Konkursie.
2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie
z Konkursu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przyznania i doręczenia
nagród, ogłoszenia stronie Organizatora listy Laureatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
jest ono warunkiem udziału w Konkursie.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu
do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane
innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród w celu ich dostarczenia
oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to
konieczne i uzasadnione taką współpracą. Po zakończeniu konkursu wszystkie dane osobowe zostaną usunięte
z bazy Administratora danych.

IX. PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy Uczestnik, który zgłosił pracę ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanej
Pracy i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę,
że wykonana Praca w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że
autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej pracy przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na
podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody
3. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator nabywa/uzyskuje licencję niewyłączną
upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy
konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora
b) publikacji wystawy pokonkursowej
c) umieszczenia reprodukcji prac/fotografii w katalogu prezentującym prace konkursowe
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie Organizatora do 12 styczenia 2017.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa
polskiego.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201,
poz. 1540 ze zm.)
XI. RODO
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Właściciel strony aktywnizpsami.pl
Strona – strona internetowa dostępna pod aktywnizpasmi.pl
Użytkownik/uczestnik konkursu – osoba któr a korzysta ze Strony aktywnizpsami.pl
Dane osobowe
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie,
takich jak formularz kontaktowy i formularz komentarzy. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest
Administrator strony aktywnizpsami.pl.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza komentarzy w celu skomentowania opublikowanej treści na
stronie, adres email użytkownika nie jest opublikowany publicznie.
Dane przekazane administratorowi poprzez formularz kontaktowy w celu kontaktu zwrotnego. Administrator gwarantuje poufność wszystkich przekazanych mu danych osobowych.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony
jest dany formularz. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
Wszystkie udostępnione administratorowi dane osobowe są gromadzone z właściwą starannością i stosownie chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawami:
prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych,
prawo wnioskować o usunięcie danych (w określonych sytuacjach),
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,
prawo do przenoszenia danych osobowych.
Administrator informuje Użytkownika, że przekazuje dane osobowe następującym podmiotom: ZENBOX Sp. z o.o.,
adres siedziby: Częstochowa (42-200), Dąbrowskiego 7, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony dla m.st. Częstochowy pod numerem KRS: 0000414281, NIP: 9492191021, REGON: 242888558 w
celu przechowywania danych osobowych na serwerze na którym umieszczona jest strona aktywnizpsami.pl
Pliki cookies
Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na
urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez
system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do
informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej,
która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji,
korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez
Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Możesz zadecydować, czy chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na twoim urządzeniu. Możesz dezaktywować lub
całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
Zwróć uwagę, że wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, iż nie będziesz mógł w pełni korzystać ze
wszystkich opcji strony aktywnizpsami.pl. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w tej witrynie.
Jak wyłączyć ciasteczka?
w przeglądarce Opera,
w przeglądarce Firefox,
w przeglądarce Chrome,
w przeglądarce Internet Explorer,
w przeglądarce Safari.
Jeżeli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony
prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta swojego urządzenia.

Odnośniki do innych stron
Strony serwisu zawierają odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady
zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony
aktywnizpsami.pl.
Inne wykorzystywane technologie
Serwis wykorzystuje również inne technologie, które śledzą działania użytkownika: statystyki Google Analytics oraz
wtyczki z serwisów społecznościowych: Facebooka i Twittera. Informacje na temat ich polityki prywatności można
znaleźć na następujących stronach:
Google – http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Facebook – http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
Twitter – https://twitter.com/privacy
Facebook
Na stronach aktywnizpsami.pl znajduje się okienko z przyciskiem „lubię to” plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook
1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA.
Kiedy użytkownik posiadający konto na portalu Facebook i będący do niego zalogowany wejdzie na tą stronę, zostaje
nawiązane połączenie z serwerem Facebook. Wtyczka prześle do serwera Facebook informację, że użytkownik o
określonym adresie IP odwiedził tą stronę.
Kliknięcie przycisku „lubię to”, w czasie, gdy jest się zalogowanym na portalu Facebook spowoduje, że informacja o tej
czynności zostanie przesłana do portalu Facebook. Jeśli nie chcesz, aby Facebook odnotowywał fakt Twoich odwiedzin na naszej stronie, należy wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.
Logi serwera
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde
zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i
czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi
zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał
pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

