
Art. 1. 

[Postanowienia Ogólne] 

1. Konkurs pod nazwą  „Wataha – premiera 3 sezonu”(zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany 

przez spółkę ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul. Podgórnej 10, wpisaną  do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000534131, o kapitale 

zakładowym; 23.000.000,00 zł w całości pokrytym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 

(NIP): 764-00-01-839, REGON: 570010801, zwaną dalej „Organizatorem”.  

2. Organizator Konkursu rozpowszechni Konkurs poprzez informację na stronie www.asta-net.pl oraz w 

serwisie społecznościowym www.facebook.com/astanet.  

3. Organizator Konkursu zobowiązuje się wydać Zwycięzcom Konkursu nagrody określone szczegółowo   

w niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem Konkursu. Regulamin Konkursu jest jedynym 

źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania nagród.  

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t. j. z dnia 2019.05.08). 

5. Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”), której zadaniem będzie czuwanie nad 

prawidłowością przebiegu Konkursu, a także wyłonienie zwycięzców w Konkursie.  

6. Każdy z biorących udział w Konkursie, poprzez przystąpienie do Konkursu, akceptuje warunki 

niniejszego regulaminu.  

7. Fundatorem nagród  jest HBO Polska Sp. z o. o., pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, 

NIP 5261025697, REGON 010976354, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000069723, 

kapitał zakładowy: 1.789.000 PLN. Fundator ufunduje nagrody, o których mowa w niniejszym 

regulaminie, a Organizator wykona. wszelkie zobowiązania związane z organizacją i wykonaniem, w 

tym wydaniem i rozliczeniem nagród w Konkursie. Fundator nie będzie miał dostępu do jakichkolwiek 

danych osobowych uczestników Konkursu, 

 

Art. 2. 

[Miejsce i czas trwania Konkursu] 

1. Pytanie konkursowe zostanie opublikowane w dniu 26 listopada 2019r. na stronie www.asta-net.pl   

2. Zgłoszenie konkursowe powinno być przesłane za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego 

na stronie pod adresem www.asta-net.pl w terminie trwania Konkursu, tj. do dnia 6 grudnia 2019r. 

do godziny 23.59, który to dzień stanowi zakończenie Konkursu.  

3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.asta-net.pl w dniu 9 grudnia 2019 roku do godziny 14.00.  

REGULAMIN KONKURSU  „WATAHA – PREMIERA 3 SEZONU” 
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Art. 3. 

[Warunki uczestnictwa w Konkursie] 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby niemające pełnej zdolności do czynności 

prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub 

przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu i ich najbliżsi, przez  co 

należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub 

stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby 

pozostające we wspólnym pożyciu. 

3. Zgłoszenie konkursowe obejmuje przesłanie odpowiedzi na następujące pytania wyłącznie poprzez 

formularz kontaktowy: 

Pytanie zamknięte: Kto  jest najlepszym przyjacielem Rebrowa”? 

a) Cinek  

b) Grzywa  

c) Łuczak 

Pytanie otwarte: „Jaka jest Twoja ulubiona postać z serialu WATAHA i dlaczego?” 

4. Udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte powinno nastąpić w formie tekstowej, w języku polskim, 

maksymalnie w 500 znakach.  

5. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić w konkursie tylko jedną pracę.  

6. Uczestnicy do Konkursu zgłaszają się poprzez formularz kontaktowy na stronie www.asta-net.pl.  

7. Przesłanie danych osobowych oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody wraz z odpowiedziami na pytania 

stanowi zgłoszenie w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”). W Konkursie pod uwagę brane są wyłącznie 

Zgłoszenia kompletne, zgodne z zadaniem konkursowym, niezawierające treści niezgodnych z prawem, 

niezagrażające prawom osób trzecich, nienaruszające dobrych obyczajów, niedyskryminujące ze 

względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne bądź religijne, 

niepełnosprawność, nienaruszające w jakikolwiek sposób godności ludzkiej, niepropagujące przemocy 

lub nienawiści, niezawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmów i 

spełniające wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem. 

 

Art. 4. 

[Zasady wyłaniania zwycięzcy] 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, na posiedzeniu w dniu do 9 grudnia 2019 roku 

wybierze 6 Zwycięzców Konkursu, spośród osób, które spełniać będą wszystkie warunki opisane  

w niniejszym regulaminie wymagane do ubiegania  się o nagrodę.  

2. Wybór zwycięskich prac będzie dokonywany na podstawie następujących kryteriów: 

➢ adekwatność odpowiedzi do postawionego pytania,  

➢ oryginalność, 

➢ kreatywność. 
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3. Werdykt Komisji zostanie spisany przez Sekretarza Komisji w protokole posiedzenia i podpisany przez 

Komisję.  

Art. 5. 

[Nagrody] 

1. Przewidziane są następujące nagrody: 

I miejsce - Przeciwdeszczowa kurtka Kangurka marki METODA o wartości 145 zł  

II miejsce - Miejska torba na ramię JACK WOLFSKIN TRT FIELD BAG o wartości 141 zł  

III miejsce - Lornetka marki Kandar o wartości 122 zł  

IV miejsce - Wodoodporny, solarny power bank marki Schwarzwolf o wartości 99 zł   

V miejsce - T-shirt marki METODA o wartości 58 zł  

VI miejsce - Zapalniczka żarowa Clipper o wartości 22 zł 

2. Organizator Konkursu oświadcza, iż nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu zgodnie  z 

przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 

t.j. z dnia 2019.07.25).  

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.  

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród w przypadku zaistnienia okoliczności,  za 

które nie ponosi odpowiedzialności.  

5. Organizator Konkursu zastrzega możliwość nieprzyznania jednej lub kilku z wymienionych w 

niniejszym regulaminie nagród w przypadku, gdy do udziału w konkursie przystąpi mniej niż 6 

uczestników. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, nagrody w Konkursie nie podlegają 

wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. 

7. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo reklamacji otrzymanej nagrody w zakresie jej:  

a. wyglądu, rozumianego jako kolor, kształt itp.;  

b. gabarytów, rozumianych jako wielkość i waga, opakowania, w którym Zwycięzca Konkursu odbiera 

nagrodę.  

8. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych  

z wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora Konkursu.  

 

Art. 6. 

[Prawa autorskie i inne] 

1. Przystępując do Konkursów, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie 

majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz że nie narusza one praw osób trzecich. 

2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych 

związanych ze Zgłoszeniem ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia, na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach prawa.  

3. Organizator ma prawo do weryfikacji praw autorskich do udzielonej odpowiedzi na pytanie otwarte. 

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych 

praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursowego Organizator może podjąć decyzję 



o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres 

marketing@asta-net.pl. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Komisja 

Konkursowa. 

5. Uczestnik poprzez przesłanie Zgłoszenia Organizatorowi Konkursu, wyraża zgodę na bezpłatne 

przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych 

oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu Zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w 

szczególności wymienionych w ust. 7 niniejszego artykułu. 

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 §  1 z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 

cywilny (dalej: KC). Zgodnie z art. 921 § 3 KC, z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, 

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego Zgłoszenia Zwycięzcy Konkursu, 

stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pokrewnych 

oraz własność nośnika, na jakim wyniki prac utrwalono, bez konieczności zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe 

Zwycięzcy Konkursu z powyższego tytułu.  

7. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji 

znanych w chwili zawarcia Umowy, w szczególności:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania danego utworu - wytwarzanie każdą znaną w dacie 

zawarcia Umowy techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

fonograficzną, optyczną, laserową, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, mikrofal lub 

nanotechnologii, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt (b) powyżej - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie (we wszystkich technikach, 

w tym: przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie) i reemitowanie, trwałe lub 

czasowe wprowadzanie utworu do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego, 

umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, 

zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, również w sieci intranetowej lub innej o charakterze zamkniętym, we wszystkich 

technikach i technologiach, w tym telekomunikacyjnych, 

8. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych Zwycięzca przenosi na rzecz Organizatora 

wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Zgłoszenia, obejmujące 

prawo do korzystania i rozporządzania utworami zależnymi oraz prawo do zezwalania osobom trzecim 

na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi, na polach eksploatacji określonych w ust. 7 

powyżej. 

9. Zwycięzca upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do 

nabywanych utworów. 

10. Zwycięzca upoważnia Organizatora do publikowania (rozpowszechniania) utworów bez wskazywania 

jego imienia lub nazwiska. 
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11. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Zgłoszenia na żadnym z pól eksploatacji wymienionych 

powyżej. 

Art. 7. 

[Ogłoszenie wyników Konkursu] 

1. Wyniki Konkursu będą dostępne do wglądu na stronie internetowej Organizatora Konkursu przez 

okres 7 dni począwszy od 9 grudnia 2019 r.  

2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Organizatora,  do 

osobistego odbioru.   

3. Nieodebranie przez laureata konkursu nagrody najpóźniej w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. 

powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody. W przypadku wygaśnięcia prawa do nagrody we wskazanym 

powyżej terminie, Organizator Konkursu może przyznać nagrodę osobie, która według wyników 

konkursu ustalonych przez komisję konkursową zajęła kolejne miejsce w konkursie. 

4. Organizator Konkursu, nie zwraca kosztów związanych z odbiorem nagrody.  

5. W wypadku rezygnacji z odbioru nagrody, Organizator Konkursu nie będzie zobowiązany do wypłaty 

równowartości nagrody w środkach pieniężnych, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia 

jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym, przez jakiekolwiek osoby.  

 

Art. 8. 

[Reklamacje i skargi dotyczące Konkursu] 

1. Reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Konkursu dotyczące Konkursu powinny być składane w 

formie pisemnej na adres: „WATAHA – premiera 3 sezonu”  ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 

Piła bądź w formie elektronicznej na adres: marketing@asta-net.pl 

2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny albo 

poczty elektronicznej Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis podstaw reklamacji lub skargi 

oraz podpis Uczestnika Konkursu. 

3. Po otrzymaniu reklamacji lub skargi, Komisja rozpatrzy ją w terminie 14 dni od daty otrzymania takiej 

reklamacji lub skargi z tytułu rękojmi oraz w terminie 30 dni od daty otrzymania takiej reklamacji lub 

skargi w pozostałym zakresie. 

4. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami 

współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora 

wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.  

 

Art. 9. 

[Dane osobowe] 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASTA-NET S.A, ul. Podgórna 10, 64-920 Piła,   

b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@asta-net.pl,  

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
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➢ udziału w Konkursie „WATAHA – premiera 3 sezonu”, oceny odpowiedzi i wyłonienia 

Zwycięzców Konkursu oraz w celu publikacji wyników Konkursu na stronie www.asta-net.pl  - 

na podstawie udzielonej nam przez Uczestnika zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a 

RODO); 

➢ rozliczenia konkursu - w przypadku otrzymania nagrody, tj. wypełnienia ciążących na nas 

obowiązków prawno-podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);  

➢ udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz 

reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit f RODO) 

d. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, dla 

którego zostały zebrane 

a. w zakresie udziału w Konkursie – tj. wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia, 

b. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – przez okresy 

wskazane w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności podatkowych, księgowych, 

c. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora lub podmiot trzeci - do czasu ich zrealizowania, lub 

do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują 

prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora 

e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty uczestniczące w realizacji 

Konkursu lub współpracownicy administratora, w tym biuro rachunkowe,   

f. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo 

do przenoszenia danych oraz w zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest na podstawie art. 6 ust. 

1 lit f RODO prawo do sprzeciwu 

g. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

h. w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, posiada Pani/Pan również 

prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

i. administrator nie podejmuje decyzji w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany, w szczególności dane te nie są profilowane. 

j. administrator nie przekazuje  Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do 

organizacji międzynarodowych. 

k. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w konkursie.   

 

 

 

Piła, 26 listopada 2019 roku 


