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Regulamin Akcji Promocyjnej usługi 
„MójZNACZEK” 

 

(zwany w dalszej części Regulaminu jako Akcja) 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Akcji jest:  

Poczta Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa - 

zwana w dalszej części Regulaminu jako Organizator - wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 

KRS, pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, o kapitale 

zakładowym wynoszącym 774 140 000 zł, w całości wpłaconym 

2. Regulamin Akcji Promocyjnej usługi „MójZNACZEK” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 

udziału w Akcji w celu przygotowania przez uczestników projektu znaku opłaty pocztowej 

przedstawiającego tematykę gry w szachy do hasła „Znaczki na szachownicy”.  

3. Szczegóły Akcji dostępne są na stronie Organizatora www.poczta-polska.pl  

4. Biuro Organizacyjne Akcji  znajduje się w siedzibie Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8,  

00-940 Warszawa  

5. Kontakt do Biura Organizatora e-mail: konkursy@poczta-polska.pl 

II. CEL I PRZEDMIOT AKCJI 
1. Celem Akcji jest rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni, inspirowanie do pracy twórczej oraz 

popularyzacja gry w szachy jako „królewskiej gry”.  

2. Zadanie polega na przygotowaniu przez uczestnika Akcji projektu MojegoZNACZKA, który przedstawiać 

będzie tematykę gry w szachy do hasła „Znaczki na szachownicy”, spełniającego wymagania techniczne 

określone w Regulaminie Akcji (dalej jako „praca”). 

3. Najlepsze 3 (trzy) prace zostaną wykorzystane do przygotowania i wydrukowania przez Pocztę Polską 

S.A 3 arkuszy MojegoZNACZKA (po jednym arkuszu dla zwycięskiej pracy).  

III. TERMINARZ 
1. Akcja trwa w okresie od 28 kwietnia do 5 maja 2021 roku, do godz.12.00.  

2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 8 maja 2021 roku 

IV. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI 
1. Uczestnikami Akcji może być każdy, udział w akcji jest dobrowolny i nieodpłatny. 

2. Akcja ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji.  
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3. Zgłoszona do Akcji praca musi być pracą indywidualną jednego uczestnika. Jeden uczestnik może 

zgłosić do Akcji tylko jedną pracę. W Akcji mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej 

nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego. 

4. W przypadku wykorzystania w pracy innych dzieł konieczne jest dołączenie do składanej pracy widoku 

wykorzystanych materiałów oraz wskazanie ich źródła, przy czym wskazanie Wikipedii jako źródła nie 

jest wystarczające. Jednocześnie uczestnik powinien posiadać prawo do wykorzystania danego 

materiału do wykonania projektu.   

5. Organizator zastrzega sobie możliwość skierowania do autorów nadesłanych prac dodatkowych pytań 

w kwestii wykorzystanych w pracy materiałów. 

6. Prace złożone na Akcję nie podlegają zwrotowi. 

7. Każda praca będzie podpisana tytułem, imieniem i nazwiskiem autora. 

8. Praca podlega ocenie według następujących kryteriów: 

a. estetyka wykonania; 

b. pomysłowość i oryginalność; 

c. zgodność pracy z tematyką; 

d. możliwość wykorzystania jako wzoru dla MojegoZNACZKA. 

9. Wszystkie prace zgodne z Regulaminem oceniane będą przez 3 osobową Komisję składającą się  

z przedstawicieli Organizatora w tym specjalistów w zakresie projektowania graficznego.   

10. Komisja ogłosi laureatów wybranych 3 prac w dniu 8 maja 2021r. 

11. Decyzje Komisji  są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

V. WYMAGANIA TECHNICZNE  
1. Pracę należy wykonać ręcznie dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, 

ołówkiem itp. lub z wykorzystaniem gotowych materiałów graficznych.  

2. Pracę należy wykonać w orientacji pionowej.   

3. Praca powinna być wysłana do Organizatora na adres: konkursy@poczta-polska.pl 

4. w terminie do 5 maja 2021 r. do godz. 12.00 w pliku w formacie *jpg. minimum 300 DPI.  

5. W mailu należy zawrzeć informacje o autorze tj. imię i nazwisko, data urodzenia, dane do kontaktu 

(numer telefonu, adres e-mail). W przypadku osoby niepełnoletniej musi być dołączona zgoda opiekuna 

prawnego.   

6. Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w Regulaminie, w tym prace stworzone 

techniką przestrzenną, nie będą podlegać ocenie.  

VI. NAGRODY  
1. Organizator przewiduje przyznanie trzech Nagród Głównych. 

2. Nagrodzone prace zostaną wydane przez Organizatora w formie MojegoZNACZKA. Każda z prac 

zostanie nadrukowana na arkuszu MojegoZNACZKA, 1 pracy dedykowany będzie 1 arkusz.  

3. Przygotowane arkusze MojegoZNACZKA zostaną przesłane Pocztą Polską S.A. na adresy wskazane 

przez nagrodzone osoby. Wysyłka nastąpi najpóźniej do 15 maja 2021 r.  

4. Autorzy nagrodzonych prac nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  
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VII. PRAWA AUTORSKIE  
1. Z chwilą złożenia pracy, która staje się utworem, Organizator nabywa na zasadzie wyłączności, 

autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania  

i rozporządzania pracą konkursową zgłoszoną do Akcji przez autora pracy (dalej jako „utwór”) 

obejmujące następujące pola eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową;  

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie przeróbek i adaptacji utworu.  

3. Organizator zastrzega sobie prac do zamieszczenia prac na stronach internetowych Organizatora.  

4. Uczestnik Akcji zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu w zakresie:  

a. nienaruszalności treści i formy;  

b. decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;  

c. nadzoru nad sposobem korzystania. 

5. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na wykorzystywanie utworu i wykonywanie przez Organizatora zależnego 

prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 2 na polach eksploatacji określonych w pkt 1. powyżej. 

6. Do Akcji nie zostaną dopuszczone prace, których treść, w szczególności: 

a) jest oszczercza, wprowadzająca w błąd, obrażająca, obsceniczna, zawiera przesłania 
obrażające uczucia religijne, jest obraźliwa wobec grup społecznych, etnicznych i innych, 

b) zawiera reklamy alkoholu, papierosów, narkotyków lub innych używek,  
c) dotyczy reklamy usług konkurencyjnych do usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A. 

bądź reklamy podmiotów konkurencyjnych dla Poczty Polskiej S.A., 
d) jest niewłaściwa do ukazania się na znaku opłaty pocztowej z jakichkolwiek innych przyczyn, 

niż podane w pkt a, b, c, przede wszystkim z powodu naruszania powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego, a w szczególności 
przepisów z zakresu prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych, 

e) zawiera prawnie chronione znaki towarowe. 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony 

danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania. 

2. Udział w Akcji oznacza akceptację zasad zawartych w Regulaminie. 

3. Zgłoszenie do Akcji jest bezpłatne.  

4. Organizator nie ponosi kosztów poniesionych przez uczestników Akcji związanych z uczestnictwem w 

Akcji.  

5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez 

Uczestnika w wyniku jego udziału w Akcji lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody. 
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6. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin Akcji, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa 

powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z Akcji.  

7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych  będzie stanowić przyczynę wykluczenia z Akcji.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej 

przez uczestnika.  

9. Stwierdzenie przez Organizatora naruszenia Regulaminu Akcji przez Uczestnika Akcji oznacza  

wykluczenie z udziału w Akcji. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany treści Regulaminu w zakresie dopuszczalnym 

przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do 

poinformowania o tym Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie www.poczta-polska.pl 

 

Klauzula informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  przy 
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 
00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 rozporządzenia o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2018). 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. w przypadku, w którym wydruk jest 
realizowany z udziałem podmiotu przetwarzającego.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej jednak niż do czasu 
wygaśnięcia roszczeń. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
8. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z 

rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. 
Wykonawcy przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z 
wykorzystaniem takiego rozwiązania. 
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