Regulamin strony internetowej
www.konkurs.hgtv.pl
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin niniejszy (dalej: ,,Regulamin Strony”) określa zasady korzystania ze strony
internetowej pod adresem www.konkurs.hgtv.pl prowadzonej przez Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź,
www.smolar.pl (dalej: „Usługodawca”), który działa na zlecenie TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952. Usługodawca jest jednocześnie organizatorem konkursu
fotograficznego prowadzonego pod nazwą „#domHGTV” (dalej: „Konkurs”).
2. Usługodawca bezpłatnie:
a) udostępnia użytkownikom stronę internetową pod adresem www.konkurs.hgtv.pl (dalej: „Strona
Internetowa”),
b) umożliwia użytkownikom umieszczanie na Stronie Internetowej zdjęć oraz utrzymywanie ich na
Stronie Internetowej w celu organizacji Konkursu,
c) umożliwia korzystanie wersji mobilnej Strony Internetowej.
3. Zdjęcia, o których mowa powyżej oraz wszelkie inne treści zamieszczane przez użytkowników na
Stronie Internetowej są dalej łącznie zwane „Pracami”.
4. Strona Internetowa może być wykorzystywana przez osoby fizyczne odwiedzające Stronę
Internetową lub publikujące w nim Prace (dalej: „Użytkownik” lub „Użytkownicy”).
5. Użytkownik Strony Internetowej jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej w sposób
zgodny z prawem, Regulaminem Strony, Regulaminem Konkursu oraz zasadami współżycia
społecznego.
6. Usługodawcy przysługuje prawo do wykluczenia Użytkownika ze Strony Internetowej poprzez
usunięcie jego Pracy w sytuacji wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem Strony, Regulaminem
Konkursu, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
7. Korzystanie ze Strony Internetowej i związane z tym podawanie różnego rodzaju informacji w
przesłanych Pracach jest całkowicie dobrowolne.
8. Korzystanie ze Strony Internetowej związane jest z koniecznością posiadania urządzenia
umożliwiającego dostęp do sieci Internet i wyposażonego w przeglądarkę internetową akceptująca
pliki cookies; np.: Google Chorme lub Firefox. Organizator nie gwarantuje, że strona będzie dostępna
z każdego urządzenia i każdej przeglądarki.
9. Strona Internetowa jest aktywna siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
10. Osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych są
upoważnione do korzystania ze Strony Internetowej wyłącznie za zgodą oraz pod nadzorem rodziców
lub opiekunów prawnych.
§ 2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za zamieszczanie na Stronie Internetowej różnego rodzaju treści, wpisów, lub Prac Użytkownik
ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Treści publikowane przez Użytkowników nie wyrażają w jakimkolwiek stopniu poglądów ani też
opinii Usługodawcy.
§ 3 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Usługodawca, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016.922), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu zorganizowania i
prowadzenia Konkursu, a także działania Strony Internetowej. Użytkownik korzystając ze Strony
Internetowej nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz
usunięcia. Usunięcie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących
przepisach ustawowych.
4. Usługodawca nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych Użytkowników.
5. Na Stronie Internetowej wykorzystywana jest technika „Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane
ze Strony Internetowej lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika. Ma to na celu
pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze Strony Internetowej, a także możliwość
komfortowego użytkowania Strony Internetowej. Używane cookies nie zawierają żadnych danych
osobowych Użytkowników. Ustawione cookies Użytkownik może w każdej chwili skasować oraz
korzystać ze strony bez używania cookies. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na
funkcjonowanie Strony Internetowej. Użytkownik Strony Internetowej akceptuje wykorzystywanie
podczas łączenia ze stronami serwisu rozwiązania Cookies we wszelkich przypadkach służących
profilowaniu treści lub zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika.
§ 4 ZMIANY REGULAMINU
1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu Strony. Usługodawca dokłada starań, aby
zmiany Regulaminu Strony były wprowadzane jak najrzadziej oraz wówczas, gdy jest to niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory i roszczenia związane ze Stroną Internetową, będą rozstrzygały sądy powszechne,
których właściwość zostanie ustalona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Strony stosuje się postanowienia
Regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Treść niniejszego Regulaminu Strony jest dostępna w siedzibie Usługodawcy oraz na Stronie
Internetowej.

