Regulamin „#AllianzForLife |
#PracaZespołowa"
REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą „#AllianzForLife | #PracaZespołowa"

§ 1.
Definicje
Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się
znaczenie wskazane poniżej:
"Administrator danych osobowych" lub „Administrator” - Towarzystwo
Ubezpieczeń
i
Reasekuracji
Allianz
Polska
S.A.
z
siedzibą
w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość
kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).
„Aplikacja społecznościowa” – aplikacja społecznościowa dostępna pod
adresem www.tiktok.com, w której to realizowany jest Konkurs.
„Komisja Konkursowa" – powołana przez Zlecającego komisja konkursowa,
czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu i wyłaniająca Laureatów.
„Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą
"#AllianzForLife | #PracaZespołowa" kierowany do Uczestników Konkursu,
organizowany przez Organizatora na zlecenie Zlecającego, w okresie i na
warunkach opisanych w treści Regulaminu, którego celem jest wyłonienie
Laureatów.
„Laureat” – zwycięzca Konkursu, uprawniony do Nagrody Głównej lub
Dodatkowej.
„Nagrody” – przewidziane w Konkursie Nagrody Główne i Dodatkowe,
opisane w § 8 Regulaminu.

„Organizator” – WebTalk Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
przy ul. Skierniewickiej 10a, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000428439, NIP 7010347128, REGON
146164910, o kapitale zakładowym 60.000,00 zł, organizująca Konkurs na
zlecenie Zlecającego.
"Partner" - Łukasz Chwieduk, prowadzący kanał na TikToku pod nazwą
Łukasz Chwieduk @lukipoland i domeną https://www.tiktok.com/@lukipoland.
„Praca konkursowa” – praca w formie wideo przedstawiającego wykonanie
tricku
piłkarskiego
opublikowane
na
portalu
TikTok,
zgodnie
z postanowieniami § 6 - § 7 Regulaminu.
„Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora,
Zlecającego, Komisji Konkursowej oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady
i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa
w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki
Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.
„TikTok” – aplikacja społecznościowa dostępna pod adresem www.tiktok.com
„Uczestnik” – użytkownik sieci Internet w wieku 13-19 lat, który dokonał
prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie,
spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią
Regulaminu, w szczególności w § 5 Regulaminu.
„Wymagania” – określone w § 11 wymagania konieczne do spełnienia przez
Uczestnika, by otrzymać Nagrody.
„Zadanie konkursowe” – stworzenie wideo przedstawiającego wykonanie tricku
piłkarskiego wskazanego w instrukcjach opublikowanych na kanale Partnera
oraz opublikowanie stworzonego nagrania na swoim publicznie widocznym
profilu w serwisie TikTok z użyciem hashtagu #PracaZespołowa oraz
oznaczeniem profilu @lukipoland w opisie wideo.
„Zlecający” - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, wpisana do
rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON
012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w
całości).

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady Konkursu
określone są w Regulaminie zamieszczonym na Fanpage „Allianz Polska”
dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/AllianzPolska/ oraz
na
stronie
www.allianz.pl
pod
adresem:
https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/inne/200804_Regu

Treść Regulaminu jest udostępniona do
wglądu wszystkim zainteresowanym począwszy od dnia rozpoczęcia
Konkursu zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego. Ponadto,
Regulamin może zostać przesłany przez Organizatora zainteresowanemu
pocztą, na pisemną prośbę wnioskodawcy skierowaną do Organizatora
(ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa) wraz z zaadresowaną zwrotnie
kopertą z naklejonym znaczkiem pocztowym o wartości umożliwiającej
przesłanie Regulaminu.
Konkurs zostanie zrealizowany za pośrednictwem Internetu.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy
administrowany, ani powiązany z Serwisem TikTok. Informacje
udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane Serwisowi TikTok.
Dane, które są udostępniane, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na
zasadach, opisanych w § 10 Regulaminu. Serwis TikTok stanowi jedynie
medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym Serwis TikTok nie
ponosi odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem lub
nieprzeprowadzeniem Konkursu.
Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają
wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści
Regulaminu.
Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach
informacyjnych i promocyjnych, w szczególności zamieszczane w Serwisie
TikTok oraz na kanałach Facebook oraz Instagram mają jedynie charakter
marketingowy; zakres uprawnień i obowiązków Uczestnika oraz
Organizatora określa Regulamin.
Celem Konkursu jest promocja marki Allianz oraz aktywności fizycznej
i umożliwienie zdobycia Nagród przyrzeczonych w Konkursie.
Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród
opisane są w § 7 Regulaminu.
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8. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora,
nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
§ 3.
Zasady ogólne, obszar
1.

2.
3.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest ogłaszany w Internecie,
w szczególności na Serwisie i kierowany do użytkowników sieci Internet
w wieku od 13-stu (trzynastu) do 19-stu (dziewiętnastu) lat.
W przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18 (osiemnastu) lat,
wymagane jest uzyskanie zgody swoich opiekunów prawnych na udział
w Konkursie.
Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
Uczestnik może poinformować Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa
w Konkursie. Rezygnacja może zostać złożona w dowolny sposób
dostatecznie wyrażający oświadczenie woli Uczestnika, w tym w
szczególności: pisemnie, wiadomością e-mail lub za pośrednictwem
komunikatora w serwisie Facebook. Rezygnacja zgłoszona po wyłonieniu
Laureatów (w przypadku gdy rezygnacja pochodzi od Laureata) jest
jednoznaczna z rezygnacją z uprawnienia do Nagrody.

§ 4.
Termin
1. Konkurs odbywa się w okresie od 06.08.2020 roku (od momentu
zamieszczenia przez Partnera w Serwisie TikTok postu komunikującego
o Konkursie) do 19.08.2020 roku, godz. 23:59:59. Okres opisany zdaniem
poprzedzającym nie uwzględnia okresu wyłaniania Laureatów,
wydawania Nagrody i okresu Reklamacji.
2. Prace Konkursowe przyjmowane będą w okresie trwania Konkursu,
opisanym w ust. 1 zdanie pierwsze powyżej, tj. w okresie od 06.08.2020 r.
(od momentu zamieszczenia przez Partnera w Serwisie TikTok postu
komunikującego o Konkursie) do 19.08.2020r. godz. 23:59:59.
3. Wyłonienie przez Komisję Konkursową Laureatów nastąpi w terminie
do 2 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu (Laureatów) nastąpi w terminie opisanym
w ust. 3 w komentarzu pod zwycięskimi zgłoszeniami w Serwisie TikTok

oraz pod postem Partnera komunikującym o Konkursie, gdzie zostaną
oznaczone profile Laureatów.
§ 5.
Uczestnictwo w Konkursie
1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki
uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają
wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią postanowień ust. 4
poniżej.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna - będąca konsumentem
w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny - która zapozna się
z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:
a. Organizator wymaga, by każda czynność osoby niepełnoletniej
konieczna do udziału w Konkursie - w tym zgłoszenie - była
dokonana za wiedzą i zgodą opiekuna prawnego; spełnienie
wymogu opisanego w zdaniu poprzedzającym będzie weryfikowane
na etapie wydawania Nagród – poprzez oświadczenie opiekuna
prawnego, którego wzór stanowi załącznik 1a do Regulaminu.
Laureat, który jest osobą pełnoletnią składa oświadczenie, którego
wzór stanowi Załącznik 1b do Regulaminu. W odniesieniu do
Laureatów, którzy są uprawnieni do otrzymania Nagrody Głównej
(sesji online #AllianzForLife | #PracaZespołowa jak określono w § 8
Regulaminu) #PracaZespołowa, poza udzieleniem zgody na udział w
Konkursie konieczne będzie, aby opiekun prawny wyraził
dodatkowo zgodę na udział Laureata w sesji online, która odbędzie
się w języku angielskim (zgoda stanowi załącznik nr 2a do
Regulaminu). Laureat, który jest osobą pełnoletnią składa
oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik 2b do Regulaminu.
b. posiada adres zamieszkania w Polsce;
c. posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu;
d. posługuje się językiem angielskim;
e. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała postanowienia
Regulaminu poprzez przystąpienie do Konkursu;
f. akceptuje Regulamin Serwisu TikTok.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon,
wiek przez Administratora oraz na publikację tych danych w Serwisie.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz
członkowie organów zarządzających Organizatora, Zlecającego oraz spółek

Allianz Polska (TUiR Allianz Polska S.A., TU Allianz Życie Polska S.A., TFI
Allianz Polska S.A., PTE Allianz Polska S.A., Allianz Edukacja S.A., ALLIANZ
POLSKA SERVICES sp. z o.o.), jak również członkowie rodzin tych osób (tj.:
małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej, ich przysposobieni
i przysposabiający, a także rodzeństwo).
§ 6.
Zgłoszenie udziału w Konkursie
1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w terminie
przyjmowania zgłoszeń wskazanym w treści postanowień § 4 ust. 1 i ust. 2
Regulaminu, za pośrednictwem Serwisu.
2. Internauta zainteresowany uczestnictwem w Konkursie, celem
skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie ma za zadanie
spełnić (łącznie) następujące warunki:
a. wykonać Zadanie konkursowe (stworzyć wideo przedstawiające
wykonanie tricku wskazanego przez Partnera w Serwisie TikTok
oraz opublikowanie stworzonego nagrania na swoim publicznie
widocznym profilu w serwisie TikTok z użyciem hashtagu
#PracaZespołowa
oraz
oznaczeniem profilu
@lukipoland
w opisie wideo), dopuszczalne jest niewykorzystanie polskich
znaków;
b. zaznajomić się z treścią Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu
oznacza akceptację Regulaminu.
3. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego uczestnictwa w Konkursie nie rodzi
roszczeń pod adresem Organizatora lub Zlecającego o jakiekolwiek profity
czy wynagrodzenie, nie wskazane treścią Regulaminu, za wyjątkiem
ewentualnych roszczeń Uczestnika dochodzonych na zasadach ogólnych
odpowiedzialności odszkodowawczej.
4. W przypadku, gdy Praca Konkursowa (film) przedstawiać będzie
wizerunek osoby lub inny element umożliwiający jednoznaczną
identyfikację danej osoby (w szczególności Uczestnika) Uczestnik
Konkursu, poprzez publikację Pracy Konkursowej, wyraża zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku umieszczonego w Pracy Konkursowej dla
celów Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i jest
zobowiązany przed nadesłaniem Pracy Konkursowej na Konkurs, uzyskać
stosowne zgody od osób przedstawionych w Pracy Konkursowej na
rozpowszechnianie wizerunku, przedstawionego w Pracy Konkursowej dla
celów niniejszego Konkursu. Przesłanie przez Uczestnika Pracy
Konkursowej przedstawiającej wizerunek osoby lub inny element

umożliwiający jednoznaczną identyfikację danej osoby jest jednoznaczne
ze złożeniem oświadczenia, że posiada on wszelkie zgody na
rozpowszechnianie wizerunku umieszczonego w Pracy Konkursowej dla
celów Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Postanowienia
niniejszego ust. 4 znajdują odpowiednie zastosowanie do artystycznego
wykonania utrwalonego na filmie (Pracy Konkursowej).
5. Kategorycznie zabronione jest zgłaszanie do udziału w Konkursie Prac
Konkursowych zawierających jakiekolwiek treści o charakterze
bezprawnym, naruszających obowiązujące prawo, rozpowszechniających
wizerunek osób bez zezwolenia, wzywających do nienawiści rasowej,
etnicznej, wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficzne,
pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc,
obrażające uczucia religijne lub o charakterze dyskryminującym,
naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe oraz
dane osobowe lub dobra osobiste osób trzecich. Naruszenie postanowień
ustępu poprzedzającego skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.
6. Zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika na Konkurs oznacza
udzielenie
Partnerowi
niewyłącznej
licencji
na
korzystanie
z przedmiotowej Pracy Konkursowej przez Partnera, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych oraz bez odpłatności w związku z informacjami
o Konkursie na następujących polach eksploatacji: utrwalenie
i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone
rozpowszechnianie w Serwisie TikTok oraz na Fanpage Allianz Polska,
wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie,
wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie w sieci Internet.
Partner może w ramach powyższej licencji upoważnić Organizatora lub
Zlecającego do korzystania z Pracy Konkursowej w zakresie uzyskanej
licencji (sublicencja).
7. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Zlecający (jako fundator
Nagród) zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania
Nagrody praw autorskich do nagrodzonej w Konkursie Pracy
Konkursowej bez ograniczeń co do czasu i terytorium, a Laureat przenosi
na Zlecającego wszelkie prawa do nagrodzonej Pracy Konkursowej na
wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących
polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet,
utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik
reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego
w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne
odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie,
nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz

za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny,
jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie
dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu,
nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej,
korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach,
modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo
wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz
prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje
się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości
otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Zlecającego do
wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz
zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich
praw osobistych w stosunku do Zlecającego i jego następców.
8. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub
osobistych osób trzecich w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik
Konkursu, który dokonał zgłoszenia danej Pracy Konkursowej do
Konkursu.
9. Komisja Konkursowa jest uprawniona do wykluczania Prac Konkursowych
z uczestnictwa w Konkursie w przypadku, gdy poweźmie podejrzenie, że
zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa narusza, bądź sugeruje
naruszenie Regulaminu serwisu TikTok, w szczególności prawa,
moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich lub
poweźmie podejrzenie, iż prawa do przesłanej Pracy Konkursowej nie
przysługują Uczestnikowi, który zgłosił przedmiotową Pracę Konkursową
do Konkursu, a także w przypadku, gdy dana Praca Konkursowa została
zgłoszona do Konkursu przez kilku Uczestników lub zawierać będzie znaki
towarowe lub inne treści, do których prawa przysługują osobom trzecim,
w szczególności produkty markowe, znaki promocyjne, oznaczenia
handlowe i firmowe, loga przedsiębiorstw lub organizacji, symbole
organizacji lub partii politycznych, znaki i symbole związane z igrzyskami
olimpijskimi lub treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy
prawa czy dobre obyczaje, w szczególności w przypadkach opisanych
w ust. 5 powyżej.
10. TikTok zgodnie ze swoim Regulaminem oraz politykami uprawniony
będzie do samodzielnego usuwania prac Uczestników Konkursu
umieszczanych w Serwisie. Usunięcie pracy przez Serwis równoznaczne
jest w wykluczeniem pracy Uczestnika od udziału w Konkursie.
11. Komisja Konkursowa jest uprawniona do dyskwalifikacji Pracy
Konkursowej z udziału w Konkursie w przypadku zgłoszenia pod jej
adresem roszczeń osób trzecich z przyczyn, jak wyżej.

12. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie w okresie trwania Konkursu
realizować Zadanie konkursowe z zastrzeżeniem, że każde Zadanie
konkursowe Uczestnika musi być unikalnym, autorskim filmem (unikalną
Pracą Konkursową).

§ 7.
Tryb wyłonienia Laureatów
1. Spośród Prac Konkursowych Uczestników, zgłoszonych do udziału
w Konkursie w okresie przyjmowania Prac Konkursowych, spełniających
warunki opisane Regulaminem, Komisja Konkursowa dokona wyboru
dziesięciu zwycięskich Prac Konkursowych. Z zastrzeżeniem, że dwóch
Uczestników otrzyma Nagrodę Główną, a pozostałych ośmiu Uczestników
Nagrodę Dodatkową.
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru dziesięciu zwycięskich Prac
Konkursowych dokonując ocen Prac Konkursowych z uwzględnieniem
takich kryteriów jak: zgodność Prac Konkursowych z tematyką,
oryginalność, kreatywność i nietuzinkowość Prac Konkursowych, walory
artystyczne
Prac Konkursowych. Autorzy dwóch najwyżej ocenionych prac otrzymają
Nagrodę Główną.
3. W przypadku, gdy do udziału w Konkursie zostanie zgłoszonych mniej Prac
Konkursowych, niż ilość oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie
Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Zlecającego.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników
Konkursu przy czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia
swych roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 8.
Nagrody
1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:
a. Nagrody Główne dla dwóch Uczestników, którzy zajęli miejsca
pierwsze i drugie: piłka z logo FC Bayern Monachium z autografami
Roberta Lewanowskiego, Manuela Neuera and Joshua Kimmicha
o wartości 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto oraz
udział w spotkaniu online (w języku angielskim) z reprezentantami
FC Bayern Monachium (trenerem oraz kilkoma zawodnikami
z drużyny). Spotkanie odbędzie się dnia 22.08.2020 r. - o dokładnej
godzinie spotkania wraz z instrukcją dołączenia do spotkania
Laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mail).
Tematem spotkania będzie współpraca oraz jej rola w budowaniu
drużyny. Są to dwie identyczne Nagrody dla Uczestników - po jednej
Nagrodzie dla każdego z dwóch Laureatów, wyłonionych przez
Komisję Konkursową na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu.
b. Nagrody Dodatkowe w postaci ośmiu piłek z logo FC Bayern
Monachium oraz autografami piłkarzy: Roberta Lewanowskiego,
Manuela Neuera and Joshua Kimmicha o wartości 90,00 zł
(dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto dla Laureatów, którzy
zajęli miejsca od trzeciego do dziesiątego.
2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest:
a) Allianz SE (z siedzibą Allianz SE, Königinstr. 28, 80802 Monachium,
Niemcy) – organizator spotkania online z reprezentantami
FC Bayern Monachium (trenerem oraz kilkoma zawodnikami
z drużyny);
b) Zlecający – fundator piłek z podpisami piłkarzy FC Bayern
Monachium.
3. Nagrody wydaje Zlecający. Zlecający wydając Nagrodę w postaci piłki może
działać za pośrednictwem Organizatora.

§ 9.
Wydanie Nagród
1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w sposób i terminie wskazanym
w § 4 ust. 4 Regulaminu.
2. Wraz z powiadomieniem o wygranej w myśl postanowień § 4 ust. 3
Regulaminu, Organizator poinformuje Uczestnika o konieczności
przesłania jego imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego i adresu
dostarczenia Nagrody oraz:
a. w przypadku niepełnoletniego Uczestnika – oświadczenia jego
opiekuna prawnego (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1a
do Regulaminu),
b. przypadku pełnoletniego Uczestnika – jego oświadczenia (wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 1b do Regulaminu)
- celem umożliwienia Organizatorowi wydania Nagrody.
3. W przypadku Laureata Nagrody Głównej Organizator poinformuje go
ponadto, poza danymi wskazanymi w § 9 ust. 2 Regulaminu, o konieczności
przesłania również jego daty urodzenia, a także
a. w przypadku niepełnoletniego Laureata - podpisanego przez jego
opiekuna

prawnego

oraz

Laureata

oświadczenia

(wzór

oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a do Regulaminu),
b. w przypadku pełnoletniego Laureata – podpisanego przez niego
oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2b do
Regulaminu),
- celem umożliwienia Organizatorowi wydania Nagrody.
4. Preferowaną formą kontaktu Laureata z Organizatorem Konkursu jest
droga elektroniczna (e-mail).
5. Laureat jest zobowiązany w terminie 2 dni od daty powiadomienia,
o którym mowa w ust. 2 powyżej, przesłać za pośrednictwem
korespondencji zwrotnej dane, opisane w ust. 2 powyżej celem
umożliwienia Organizatorowi wydania Nagrody. Podanie danych, zgodnie
z treścią postanowień zdania poprzedzającego, jest dobrowolne, ale
niezbędne
dla wydania Nagrody. Ponadto, opiekun prawny
niepełnoletniego Laureata jest zobowiązany do przesłania na adres e-mail

Organizatora w terminie 2 dni od daty powiadomienia, o którym mowa
w ust. 2 powyżej, podpisanego przez opiekuna prawnego Laureata oraz
Laureata oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do
Regulaminu oraz gdy dotyczy Załącznik nr 2a. W przypadku pełnoletniego
Laureata jest on zobowiązany do przesłania na adres e-mail Organizatora
w terminie 2 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
podpisanego przez siebie oświadczenia według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1b do Regulaminu oraz gdy dotyczy Załącznik nr 2b.
Przesłanie przedmiotowego oświadczenia jest dobrowolne, ale niezbędne
dla wydania Nagrody dla Laureata.
6. Bezskuteczny upływ terminu opisanego w ust. 4 niniejszego paragrafu
skutkuje utratą uprawnienia do Nagrody przez Laureata, który nie
wypełnił warunków wydania Nagrody, opisanych w ust. 4 powyżej –
w takim przypadku Komisja Konkursowa i Zlecający mogą postanowić
o wyłonieniu kolejnego Laureata lub o nieprzyznaniu nagrody.
7. Nagroda zostanie wydana na rzecz Laureata w terminie, odpowiednio:
a. Nagroda w postaci udziału w spotkaniu online #AllianzForLife
#PracaZespołowa z FC Bayern Monachium - w terminie opisanym
w § 9 ust. 1 Regulaminu;
b. Nagrody Dodatkowe – w terminie po 15.10.2020r. po podaniu przez
Laureata danych adresowych do dostarczenia Nagrody.
8. Nagroda Dodatkowa zostanie wydana na adres Laureata wskazany przez
Laureata, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, w drodze przesyłki
pocztowej lub kurierskiej, na koszt Zlecającego. O wydłużonym terminie
realizacji wysyłki decyduje sytuacja związana z pandemią COVID-19. Może
ona ulec wydłużeniu. Laureaci zostaną poinformowani o terminie wysyłki
piłek.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata
błędnych danych oraz nieodebranie przesyłki właściwie dostarczonej.
Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez
Laureata danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do
dyspozycji Organizatora działającego w imieniu i na rzecz Zlecającego.
10. Nagrody Dodatkowe wysłane będą wyłącznie w Polsce. Uczestnik jest
zobowiązany do podania adresu do wysyłki w Polsce. Organizator
Konkursu nie wyraża zgody na przesłanie przedmiotowych Nagród poza
Polskę.
11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości Nagrody, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub
ekwiwalent pieniężny.

12. Brak stawiennictwa Laureata w miejscu i czasie realizacji Nagrody
w postaci udziału w spotkaniu online #AllianzForLife I #PracaZespołowa
z FC Bayern Monachium z przyczyn od Organizatora niezależnych skutkuje
przepadkiem przedmiotowej Nagrody.

§ 10.
Dane osobowe
1. KLAUZULA
INFORMACYJNA:
Zgodnie
z
przepisami
Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 Kwietnia 2016
roku (dalej "RODO") informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych
osobowych (dalej „Dane Osobowe”) jest Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, nr tel. 22 42 24 224 (Administrator
danych).
2. Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można
kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora,
elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz
kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.allianz.pl, we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „#AllianzForLife |
#PracaZespołowa” publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz
opublikowania pracy konkursowej- podstawą prawną przetwarzania jest
wyrażona przez Uczestnika/Opiekuna prawnego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a.
RODO),
b) w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest
możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f.
RODO),
c) w celu realizacji obowiązków ustawowych – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędnością przetwarzania do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c.
RODO).

4. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie. Ich niepodanie skutkować będzie brakiem
możliwości wzięcia udziału w Konkursie organizowanym przez
Administratora danych.
5. Odbiorcy danych: dane osobowe we wskazanym zakresie zostaną
opublikowane w Serwisie Facebook i TikTok, przez co zostaną ujawnione
osobom korzystającym z Serwisu. Ponadto mogą być przekazane
podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych
z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora
w
związku
z
organizacją
i
przeprowadzeniem
Konkursu.
W odniesieniu do Laureatów dane osobowe zostaną przekazane
Zalecającemu oraz Allianz SE (z siedzibą Allianz SE, Königinstr. 28, 80802
Monachium, Niemcy) w celu realizacji Nagród w postaci dołączenia do
spotkania online #AllianzForLife #PracaZespołowa z FC Bayern
Monachium oraz wysyłki piłek z podpisami piłkarzy FC Bayern
Monachium.
6. Przechowywanie danych: dane osobowe będą przechowywane przez okres
trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania
danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą
przechowywane do momentu jej wycofania.
7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Uczestnikom/Opiekunom prawnym
przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
b) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są
przetwarzane na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe
można przesłać innemu administratorowi danych;
c) wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem;

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których
dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.
9. Uczestnikowi/Opiekunowi prawnemu również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych,
w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego,
w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie tychże danych narusza ww. przepisy.
Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), prosimy
o kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu.

§ 11.
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w
formie e-mail na adres obsluga_social@allianz.pl lub w formie pisemnej
listem poleconym pod adres siedziby Organizatora (ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa) przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14
dni od daty zakończenia Konkursu, z dopiskiem: Konkurs: „#AllianzForLife
| #PracaZespołowa".
2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje
data nadania reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.
4. Reklamacje
winny
wskazywać
dane
wnoszącego
reklamację,
w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację,
zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu
reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizator a
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia
wpłynięcia reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o
sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiedniej do formy
reklamacji tzn. bądź w formie e-mail zwrotnego, bądź listem poleconym.
Odpowiedź w formie e-mail zostanie wysłana po uzyskaniu zgody
Uczestnika na tę formę komunikacji.
6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy
czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na
zasadach ogólnych.

§ 12.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które
mogą powstać pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami w związku
z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej
kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich
dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa
zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jego przedstawicieli do
podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia
w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. Uczestnikowi
przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania
sądowego.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest
jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego
Regulaminu pozostałe pozostają w mocy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu
w okresie trwania Konkursu w celu wyjaśnienia wątpliwości
interpretacyjnych
lub
rozstrzygnięcia
zdarzeń
nieobjętych
postanowieniami Regulaminu jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu.

Załącznik nr 1a- wzór oświadczenia o zgodzie na udział w Konkursie
(dla Uczestnika niepełnoletniego)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na udział w Konkursie pod nazwą „#AllianzForLife | #PracaZespołowa”
Proszę poniżej podać
drukowanymi literami

dane

uczestnika

wypełniając

formularz

czytelnie,

Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia:
Adres (ulica, kod, miasto, kraj):
Imię i nazwisko rodzica:
Data urodzenia:
Adres (ulica, kod, miasto, kraj):
Telefon (stacjonarny i komórkowy):
E-mail:
To jest wiążący dokument prawny. Prosimy o dokładne zapoznanie się z
nim przed podpisaniem.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/-em się oraz akceptuję treść Regulaminu
Konkursu pod nazwą „#AllianzForLife | #PracaZespołowa" (dalej jako Konkurs)
oraz udzielam wszelkich zgód w nim wymienionych, jak również potwierdzam
zawarcie bezpłatnej umowy licencyjnej oraz umowy o przeniesienie autorskich
praw majątkowych do dzieła, które powstało w wyniku udziału mojego dziecka
w konkursie, jak również potwierdzam, iż moje dziecko spełnia wszystkie
warunki i wymagania regulaminowe do udziału w Konkursie, którego
organizatorem jest WebTalk Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul.
Skierniewickiej 10a, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie,
XII
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod numerem KRS 0000428439, NIP 7010347128, REGON 146164910,
o kapitale zakładowym 60.000,00 zł, działająca na zlecenie (w imieniu i na rzecz)
Zlecającego- Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, wpisanego do
rejestru
przedsiębiorców
KRS
prowadzonego
przez

Sąd
Rejonowy
dla
m.
st.
Warszawy
w
Warszawie,
XIII
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod numerem KRS 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870,
wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).
Z uwagi na powyższe wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie oraz
otrzymanie przez niego nagrody określonej w Regulaminie Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych
osobowych
mojego
dziecka
(imienia,
nazwiska,
oraz
danych
korespondencyjnych) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
Przyjmuję do wiadomości prawo do wycofania tej zgody pod adresem:
obsluga_social@allianz.com
Imię i nazwisko uczestnika (drukowanymi literami):
Miejscowość, data
Podpis uczestnika
Imię i nazwisko opiekuna prawnego (drukowanymi literami):
Prosimy zakreślić, czy osoba ta jest rodzicem, czy opiekunem dziecka:
Rodzic / Opiekun

Załącznik nr 1b- wzór oświadczenia o zgodzie na udział w Konkursie
(dla Uczestnika pełnoletniego)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na udział w Konkursie pod nazwą „#AllianzForLife | #PracaZespołowa”
Proszę poniżej podać
drukowanymi literami

dane

uczestnika

wypełniając

formularz

czytelnie,

Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres (ulica, kod, miasto, kraj):
Telefon (stacjonarny i komórkowy):
E-mail:
To jest wiążący dokument prawny. Prosimy o dokładne zapoznanie się
z nim przed podpisaniem.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję treść Regulaminu
Konkursu pod nazwą „#AllianzForLife | #PracaZespołowa" (dalej jako Konkurs)
oraz udzielam wszelkich zgód w nim wymienionych, jak również potwierdzam
zawarcie bezpłatnej umowy licencyjnej oraz umowy o przeniesienie autorskich
praw majątkowych do dzieła, które powstało w wyniku mojego udziału
w konkursie, jak również potwierdzam, iż spełniam wszystkie warunki
i wymagania regulaminowe do udziału w Konkursie, którego organizatorem jest
WebTalk Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10a,
01-230
Warszawa,
wpisana
do
rejestru
przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie,
XII
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod numerem KRS 0000428439, NIP 7010347128, REGON 146164910,
o kapitale zakładowym 60.000,00 zł, działająca na zlecenie (w imieniu i na rzecz)
Zlecającego- Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 1,
wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez
Sąd
Rejonowy
dla
m.
st.
Warszawy
w
Warszawie,
XIII
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod numerem KRS 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870,
wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).
Z uwagi na powyższe wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz otrzymanie
nagrody określonej w Regulaminie Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych
osobowych (imienia, nazwiska, oraz danych korespondencyjnych) w celu
organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
Przyjmuję do wiadomości prawo do wycofania tej zgody pod adresem:
obsluga_social@allianz.com
Imię i nazwisko uczestnika (drukowanymi literami):
Miejscowość, data
Podpis uczestnika

Załącznik nr 2a- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w spotkaniu
online #AllianzForLife #PracaZespołowa z FC Bayern Monachium (dla Uczestnika
niepełnoletniego)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w spotkaniu
#AllianzForLife #PracaZespołowa z FC Bayern Monachium
Proszę poniżej podać
drukowanymi literami

dane

uczestnika

wypełniając

formularz

online
czytelnie,

Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres (ulica, kod, miasto, kraj):
Narodowość:
Telefon (stacjonarny i komórkowy):
E-mail:
Imię i nazwisko rodzica:
Data urodzenia:
Adres (ulica, kod, miasto, kraj):
Telefon (stacjonarny/komórkowy):
E-mail:
To jest wiążący dokument prawny. Prosimy o dokładne zapoznanie się
z nim przed podpisaniem.
1. Uprawnienie: Niniejszym potwierdzam, że spełniam wszystkie warunki
i wymagania regulaminowe do udziału w akcji #AllianzForLife |
#PracaZespołowa, który doprowadził do wyboru mnie do udziału w programie.
2. Zgoda na uczestnictwo: Rozumiem, że spotkanie online #AllianzForLife |
#PracaZespołowa z FC Bayern Monachium będzie nagrywane oraz
w późniejszym terminie opublikowane w serwisie YouTube na oficjalnych
profilach Allianz.
3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i nazwiska: Wyrażam zgodę na
wykorzystanie mojego nazwiska szczegółów biograficznych, moich zdjęć,
wypowiedzi, nagrań lub audycji, w których uczestniczę, lub które mnie dotyczą,
przez Allianz SE i podmioty działające na jej zlecenie oraz wykorzystanie ich

w celach marketingowych i reklamowych związanych z #AllianzForLife |
#PracaZespołowa,

innymi

imprezami

organizowanymi

przez

Allianz

i kampaniami informacyjnymi Allianz, w tym, do publikacji ich w internecie oraz
w materiałach reklamowych (broszury, reklamy, ulotki, plakaty, itp.). Wyrażam
zgodę na wykorzystanie obrazu, dźwięków i nagrań filmowych z moim udziałem
dokonanych podczas mojego udziału w spotkaniu online #AllianzForLife |
#PracaZespołowa do celów określonych powyżej, bez żadnych ograniczeń
geograficznych lub czasowych. Wyrażam zgodę na to, by te nagrania były
połączone z innymi obrazami, nagraniami dźwiękowymi i filmowymi, tekstami
lub grafikami oraz by były edytowane, zmieniane lub modyfikowane i zostały
wykorzystywane do celów marketingowych i reklamowych określonych powyżej.
Zrzekam się prawa do żądania opatrzenia mojego wizerunku moim nazwiskiem,
ale

upoważniam

do

wykorzystania

mojego

nazwiska.

Rozumiem,

że nie przysługuje mi prawo do jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zgadzam się na bezpłatne przekazanie tych uprawnień na rzecz Towarzystwa
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Allianz SE oraz ich spółkom
zależnym. Transfer ten nie jest ograniczony pod względem czasowym lub
terytorialnym. To upoważnia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz
Polska S.A. oraz Allianz SE oraz ich spółki zależne do wykorzystania stworzonych
materiałów

i

odtwarzania

ich

publicznie

w

mediach

drukowanych

i internetowych, w telewizji i radio oraz za pomocą innych metod służących
celom określonym powyżej.
Przyjmuję do wiadomości, że moi opiekunowie prawni i ja mamy prawo
do wycofania tej zgody pod adresem: obsluga_social@allianz.com.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych: Wyrażam
zgodę na gromadzenie, zapisywanie i wykorzystywanie przez Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Allianz SE danych osobowych,
które

zostały

podane

powyżej,

jedynie

w #AllianzForLife | #PracaZespolowa.

w kontekście

mojego

udziału

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Allianz SE nie
ujawnia tych danych osobom trzecim, z wyjątkiem osób i podmiotów, które
otrzymały polecenie zorganizowania spotkania online z trenerem oraz członkami
drużyny FC Bayern Monachium w ramach konkursu #AllianzForLife |
#PracaZespolowa i jedynie na czas jego trwania. Uczestnik może w każdej chwili
wysłać e-mail na adres: obsluga_social@allianz.com i poprosić o informacje na
temat przetwarzanych danych, a także prosić o ich zmianę, poprawienie lub
usunięcie.
Po zakończeniu spotkania online #AllianzForLife | #PracaZespolowa dane będą
zapisane i wykorzystywane tak, jak opisano to w punkcie 3.

5. Ograniczenie odpowiedzialności: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
Allianz Polska S.A. oraz Allianz SE oraz ich spółki zależne nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody w mieniu lub za straty finansowe, które mogą
powstać w związku z udziałem w #AllianzForLife | #PracaZespolowa.
Powyższe nie ma zastosowania do strat spowodowanych przez Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Allianz SE lub jej spółki
zależne umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Klauzula wyłączenia
odpowiedzialności nie ma zastosowania do strat, które wynikają z naruszenia
istotnych

obowiązków

umownych

ze

strony

Towarzystwa

Ubezpieczeń

i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Allianz SE lub jej podmiotów zależnych nawet jeśli stanowi to jedynie niewielkie zaniedbania – jeśli obowiązki te są
konieczne dla osiągnięcia celu umowy (tzw. "podstawowe obowiązki"), o ile są to
straty typowe dla tego typu umów i dające się przewidzieć. Nie ma to wpływu
na odpowiedzialność za produkt wynikającą z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiedzialność za zawinione naruszenia życia, ciała
i zdrowia. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają również zastosowanie
w odniesieniu do przedstawicieli prawnych, pracowników i innych pomocników
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. lub Allianz SE
oraz jej spółek zależnych.

6. Właściwość prawna: Niniejsza deklaracja i spory prawne, które mogą powstać
w związku z moim udziałem w #AllianzForLife | #PracaZespołowa, podlegają
prawu

polskiemu. Jedynym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów

związanych z moim udziałem w #AllianzForLife | #PracaZespołowa jest sąd
właściwy dla siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska
S.A.
Imię i nazwisko uczestnika (drukowanymi literami):
Miejscowość, data
Podpis uczestnika
Imię i nazwisko opiekuna prawnego (drukowanymi literami):
Prosimy zakreślić, czy osoba ta jest rodzicem, czy opiekunem dziecka:
Rodzic / Opiekun
Jako
opiekun
prawny
wyżej
wymienionego
dziecka
oświadczam,
że
przeczytałem/am
i
zrozumiałem/am
treść
tego
oświadczenia.
Rozumiem, że podpisując to oświadczenie, zgadzam się ze wszystkimi jego
postanowieniami.
Miejscowość, data
Podpis opiekuna prawnego

Załącznik nr 2b- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w spotkaniu
online #AllianzForLife #PracaZespołowa z FC Bayern Monachium (dla Uczestnika
pełnoletniego)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w spotkaniu
#AllianzForLife #PracaZespołowa z FC Bayern Monachium
Proszę poniżej podać
drukowanymi literami

dane

uczestnika

wypełniając

formularz

online
czytelnie,

Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres (ulica, kod, miasto, kraj):
Narodowość:
Telefon (stacjonarny i komórkowy):
E-mail:
To jest wiążący dokument prawny. Prosimy o dokładne zapoznanie się
z nim przed podpisaniem.
1. Uprawnienie: Niniejszym potwierdzam, że spełniam wszystkie warunki
i wymagania regulaminowe do udziału w akcji #AllianzForLife |
#PracaZespołowa, który doprowadził do wyboru mnie do udziału w programie.
2. Zgoda na uczestnictwo: Rozumiem, że spotkanie online #AllianzForLife
#PracaZespołowa z FC Bayern Monachium będzie nagrywane oraz w
późniejszym terminie opublikowane w serwisie YouTube na oficjalnych profilach
Allianz.
3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i nazwiska: Wyrażam zgodę na
wykorzystanie mojego nazwiska szczegółów biograficznych, moich zdjęć,
wypowiedzi, nagrań lub audycji, w których uczestniczę, lub które mnie dotyczą,
przez Allianz SE i podmioty działające na jej zlecenie oraz wykorzystanie ich
w celach marketingowych i reklamowych związanych z #AllianzForLife |
#PracaZespołowa, innymi imprezami organizowanymi przez Allianz
i kampaniami informacyjnymi Allianz, w tym, do publikacji ich w internecie oraz
w materiałach reklamowych (broszury, reklamy, ulotki, plakaty, itp.). Wyrażam
zgodę na wykorzystanie obrazu, dźwięków i nagrań filmowych z moim udziałem
dokonanych podczas mojego udziału w spotkaniu online #AllianzForLife |
#PracaZespołowa do celów określonych powyżej, bez żadnych ograniczeń
geograficznych lub czasowych. Wyrażam zgodę na to, by te nagrania były

połączone z innymi obrazami, nagraniami dźwiękowymi i filmowymi, tekstami
lub grafikami oraz by były edytowane, zmieniane lub modyfikowane i zostały
wykorzystywane do celów marketingowych i reklamowych określonych powyżej.
Zrzekam się prawa do żądania opatrzenia mojego wizerunku moim nazwiskiem,
ale upoważniam do wykorzystania mojego nazwiska. Rozumiem, że nie
przysługuje mi prawo do jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zgadzam się na bezpłatne przekazanie tych uprawnień na rzecz Towarzystwa
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Allianz SE oraz ich spółkom
zależnym. Transfer ten nie jest ograniczony pod względem czasowym lub
terytorialnym. To upoważnia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz
Polska S.A. oraz Allianz SE oraz ich spółki zależne do wykorzystania stworzonych
materiałów i odtwarzania ich publicznie w mediach drukowanych
i internetowych, w telewizji i radio oraz za pomocą innych metod służących
celom określonym powyżej.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wycofania tej zgody pod adresem:
obsluga_social@allianz.com.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych: Wyrażam
zgodę na gromadzenie, zapisywanie i wykorzystywanie przez Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Allianz SE danych osobowych,
które zostały podane powyżej, jedynie w kontekście mojego udziału w
#AllianzForLife | #PracaZespolowa.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Allianz SE nie
ujawnia tych danych osobom trzecim, z wyjątkiem osób i podmiotów, które
otrzymały polecenie zorganizowania obozu #AllianzForLife | #PracaZespolowa
i jedynie na czas jego trwania. Uczestnik może w każdej chwili wysłać e-mail na
adres: obsluga_social@allianz.com i poprosić o informacje na temat zapisanych
danych, a także prosić o ich zmianę, poprawienie lub usunięcie. Po zakończeniu
spotkania online #AllianzForLife | #PracaZespołowa dane będą zapisane
i wykorzystywane tak, jak opisano to w punkcie 3.
5. Ograniczenie odpowiedzialności: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
Allianz Polska S.A. oraz Allianz SE oraz ich spółki zależne nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody w mieniu lub za straty finansowe, które mogą
powstać w związku z udziałem w #AllianzForLife | #PracaZespolowa.
Powyższe nie ma zastosowania do strat spowodowanych przez Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Allianz SE lub jej spółki
zależne umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Klauzula wyłączenia

odpowiedzialności nie ma zastosowania do strat, które wynikają z naruszenia
istotnych obowiązków umownych ze strony Towarzystwa Ubezpieczeń
i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Allianz SE lub jej podmiotów zależnych nawet jeśli stanowi to jedynie niewielkie zaniedbania – jeśli obowiązki te są
konieczne dla osiągnięcia celu umowy (tzw. "podstawowe obowiązki"), o ile są to
straty typowe dla tego typu umów i dające się przewidzieć.
Nie ma to wpływu na odpowiedzialność za produkt wynikającą z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiedzialność za zawinione naruszenia
życia, ciała i zdrowia.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają również zastosowanie
w odniesieniu do przedstawicieli prawnych, pracowników i innych pomocników
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. lub Allianz SE oraz
jej spółek zależnych.
6. Właściwość prawna: Niniejsza deklaracja i spory prawne, które mogą powstać
w związku z moim udziałem w #AllianzForLife | #PracaZespołowa, podlegają
prawu polskiemu. Jedynym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów
związanych z moim udziałem w #AllianzForLife | #PracaZespołowa jest sąd
właściwy dla siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska
S.A.
Imię i nazwisko uczestnika (drukowanymi literami):
Miejscowość, data
Podpis uczestnika

