
REGULAMIN KONKURSU 

 „Zaproponuj imię dla maskotki firmowej Trachem Orthodontics”  

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU  

1. Trachem Orthodontics, ogłasza konkurs na nadanie imienia dla rekina - maskotki 

firmowej Trachem Orthodontics. 

2. Celem konkursu jest wybranie imienia dla maskotki, które będzie wykorzystywane do 

celów promocyjnych oraz marketingowych.  

3. Pomysł na imię powinien zostać przesłany poprzez komentarz pod postem 

konkursowym na profilu Instagram lub Facebook marki Trachem Orthodontics. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy i skierowany jest do wszystkich klientów, 

obserwatorów w social mediach, oraz pracowników firmy Reha Fund Sp. z o. o.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie propozycji imienia dla maskotki w 

komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs na Facebooku i Instagramie 

3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie propozycje 2 imion.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie profilu marki Trachem 

Orthodontics na Facebooku jeżeli propozycja imienia podana jest w komentarzu pod 

postem udostępnionym na Facebooku 

5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaobserwowanie profilu marki Trachem 

Orthodontics na Instagramie jeżeli propozycja imienia podana jest w komentarzu pod 

postem udostępnionym na Instagramie.  

 

 

III. PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

1. Propozycję należy przesłać do końca dnia 13.12.2022 roku w komentarzach pod 

postami konkursowymi na Facebooku lub Instagramie. 

2. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Komisja Konkursowa może podjęć decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 grudnia 2022 roku, w poście Na Facebooku, 

Instagramie oraz na stronie internetowej www.trachem.pl w zakładce aktualności. 

6. Autor zwycięskiego imienia otrzyma nagrodę rzeczową- Maskotkę Rekin Trachem 

Orthodontics 50 cm.  

 

IV. PRAWA AUTORSKIE  

1. Autor projektu nagrodzonego przez Komisję Konkursową zobowiązuje się do 

przeniesienia na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do projektu bez 

ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  

a. wyłączne używanie i wykorzystywanie imienia we wszelkiej działalności promocyjnej, 

reklamowej, Organizatora,  

b. rozpowszechnianie nazwy - imienia maskotki poprzez publiczne wystawianie 

c. wprowadzanie nazwy - imienia maskotki do pamięci komputera i publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym.  

http://www.trachem.pl/


2. Autor projektu nagrodzonego przez Komisję Konkursową zobowiązuje się do 

przeniesienia na rzecz Organizatora prawa do wyłącznego wykonywania praw zależnych 

do projektu. 

3. Autor projektu nagrodzonego przez Komisję Konkursową zobowiązuje się do 

niewykonywania osobistych praw autorskich a także wyrażenia zgody na wykonywanie 

tych praw przez Organizatora.  

4. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych Autorowi projektu nagrodzonego 

przez Komisję Konkursową nie należy się wynagrodzenie. 

5. Zawarcie przez Autora projektu nagrodzonego przez Komisję Konkursową umów oraz 

oświadczeń, o których mowa wyżej jest warunkiem wydania nagrody, o której mowa w 

pkt III ppkt 6. 

 

 

V. DANE OSOBOWE  

1. Organizator konkursu zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), informuje, 

że w związku z przeprowadzeniem konkursu będzie przetwarzać dane osobowe 

Uczestników konkursu. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera 

załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Przysłanie pomysłu w komentarzu na Facebooku lub Instagramie pod postem 

konkursowym jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Reha Fund Sp. z o.o.  

1.Administrator danych osobowych. 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Reha Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 

03-310) przy ul. Staniewickiej numer 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

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

Sądowego pod numerem KRS 0000087053, NIP 5260214054, REGON 010600324, kapitał zakładowy 

wynosi 398.424,40 zł.  

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie na adres wskazany wyżej, 

za pośrednictwem adresu e-mail: edyta.auguscik@rehafund.pl lub telefonicznie 22 59 40 308. 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. Dane 

osobowe uczestników będą przetwarzane w celach:  

- organizacji, rozliczenia oraz realizacji konkursu - podstawą prawną w zakresie związanym z Twoim 

uczestnictwem w konkursie jest zawarcie i wykonanie umowy (regulaminu konkursu) (art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO);  

- ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

 - w zakresie niezbędnych rozliczeń, w tym podatkowych i także ew. archiwizacji z tym związanej, a 

także w zakresie zbierania niezbędnych oświadczeń, działamy na podstawie przepisów prawa (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO).  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek 

umożliwiający zgłoszenie udziału do konkursu.  

4. Rodzaj danych osobowych  

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe uczestników: imię i nazwisko, nr telefonu, email, 

nazwa profilu na portalu społecznościowym. Twoje dane jako Uczestnika konkursu przetwarzane 

będą przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji i rozliczenia konkursu. Okres przetwarzania 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres sporu lub przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.  

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych.  

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania 

danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty wspierające nasze działanie i 

świadczące usługi takie jak np. informatyczne, doradcze, itp. Do Twoich danych osobowych dostęp 

uzyskają wyłącznie nasi odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy – w zakresie w 

jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków.  

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  

Przypominamy, że RODO przyznaje Ci w określonych sytuacjach prawo do:  

mailto:edyta.auguscik@rehafund.pl


- dostępu do Twoich danych; sprostowania Twoich danych; odwołania udzielonej zgody bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem; żądania usunięcia 

danych; żądania ograniczenie przetwarzania; przeniesienia danych;  

- wniesienia sprzeciwu; w określonych sytuacjach przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, np. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się 

operacjom, które wykonujemy, gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym 

interesie.  

Gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie 

uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec wskazanych przez Ciebie interesów, 

praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal 

przetwarzać dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie. Swoje uprawnienia możesz zrealizować 

poprzez przesłanie pisma na adres naszej siedziby.  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: 

https://uodo.gov.pl/pl/83/155.  

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.  

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez nas w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i 

nie będą profilowane. 


