
 

Strona 1 

 

REGULAMIN KONKURSU MAKSYMALNI „Ty projektujesz, Ty decydujesz – Twoja karta marzeń” 

§ 1 Postanowanie ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu „Ty projektujesz, Ty decydujesz – Twoja karta marzeń” jest                                                                      
Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Orląt Lwowskich 1, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039887 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 830 633 400  zł, NIP: 657-
008-22-74, REGON: 290513140 (dalej: „Organizator”). 

2. Podwykonawcą, działającym w imieniu Organizatora, jest KDK Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mokotowska 14,                   
00-561 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem 0000230249, NIP: 5262837167, REGON: 140034252 (dalej: „Podwykonawca”). 

3. Organizator Konkursu jest wyłącznym fundatorem nagród w Konkursie. 
4. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w  celu dokonania oceny 

prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, wyboru Laureatów Konkursu,  rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji 
Regulaminu, Organizator powołał Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele 
Organizatora i Podwykonawcy.  

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony w okresie                                                     
od dnia 7 października 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., przy czym do konkursu można się zgłaszać w okresie 
od 7 października 2019 r. od godziny 13:00 do 30 listopada 2019 r. do godziny 23:59. 

6. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych w całej 
Polsce.  

7. Udziału w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  
8. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: 

www.konkursmaksymalni.pl, przez cały okres trwania Konkursu. 
9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 

§ 2 Kto może wziąć udział w Konkursie i jakie warunki musi spełnić  
 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) jest każda osoba fizyczna, która łącznie spełni następujące warunki: 

1) jest uczniem szkoły średniej  i ukończyła 15 rok życia oraz posiada odpowiednio aktualną, ważną legitymację 

szkolną albo jest studentem uczelni wyższej i posiada aktualną, ważną legitymację studencką 

2) stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

3) posiada zdolność do czynności prawnych odpowiednio: 

a) pełną – w przypadku osób pełnoletnich albo 

b) ograniczoną – w przypadku osób, które ukończyły 15 rok życia (osoby małoletnie),  z zastrzeżeniem                  

ust. 3);  

4) prawidłowo zgłosiła się do Konkursu poprzez wypełnienie i przesłanie Organizatorowi Formularza 
zgłoszeniowego, w którym:   
a) podała swoje dane osobowe:  

 imię i nazwisko;  

 wiek - data urodzenia;  

 nazwę, siedzibę i adres szkoły, do której uczęszcza w przypadku ucznia szkoły średniej;  

 nazwę, siedzibę i adres uczelni, do której uczęszcza w przypadku studenta 

 adres poczty elektronicznej e-mail;  

 numer telefonu; 

 w przypadku osób, które nie skończyły 18 lat (osoby małoletnie) - numer telefonu swojego rodzica 

lub opiekuna prawnego, w celu powiadomienia o wygranej  w Konkursie 

b) wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu;  

 

http://www.konkursmaksymalni.pl/
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c) potwierdziała, że zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego treść; 

d) wykonała zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3, i przekazała jego rozwiązanie w momencie 

zgłoszenia się do Konkursu. 

2. Odwołanie zgód określonych w ust. 1 pkt 4 skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu, co oznacza, że 

Uczestnik, który odwołał chociażby jedną z powyższych zgód nie jest brany pod uwagę w Konkursie, a jeśli zgoda 

została odwołana po wyłonieniu Laureatów – traci prawo do nagrody. 

3. Osoba małoletnia może wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgód i potwierdzeń 
określonych w Formularzu zgód i oświadczeń rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika, stanowiącego załącznik 
nr 1 do Regulaminu, przez jej rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską nad osobą małoletnią zgłaszającą 
się do Konkursu lub opiekuna prawnego. Powyższy Formularz zgód musi zostać załączony przez Uczestnika do 
formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 Odwołanie zgód przez rodzica lub opiekuna prawnego 
małoletniego Uczestnika skutkuje wykluczeniem małoletniego Uczestnika z Konkursu, co oznacza, że Uczestnik 
małoletni, którego rodzic lub opiekun prawny odwołał chociażby jedną ze zgód określonych w załączniku nr 1 do 
Regulaminu nie jest brany pod uwagę w Konkursie, a jeśli zgoda została odwołana po wyłonieniu Laureatów – 
traci prawo do nagrody. 

4. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych osobowych stanowi 
podstawę wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. 

5. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie informować Organizatora o każdej zmianie danych osobowych 
określonych w ust. 1 pkt 4 lit. a).  

 

§ 3 Podział Uczestników na grupy konkursowe 

1. Uczestnicy  są podzieleni na 2 grupy konkursowe : 

1) Grupa 1 obejmuje Uczestników będących uczniami szkół średnich   

2) Grupa 2 obejmuje Uczestników będących studentami uczelni wyższych 

2. Uczestnicy w ramach grup, do których zostali przypisani przez Organizatora, rywalizują o nagrody w Konkursie.  

 

§ 4 Jakie jest zadanie konkursowe  

 

1. Zadanie konkursowe dla obu grup konkursowych polega na stworzeniu twórczego i kreatywnego odręcznego lub 
komputerowego projektu graficznego karty płatniczej odpowiadającego na zadanie konkursowe „Ty projektujesz, 
Ty decydujesz – Twoja karta marzeń”. Wzór karty do wykonania projektu zamieszczony do pobrania zostanie na 
stronie www.konkursmaksymalni.pl . 

2. Komputerowy projekt graficzny lub skan projektu odręcznego musi mieć formę pliku w formacie .pdf, .png lub 
.jpg w dobrej rozdzielczości (min. 72 dpi), nie większy jednak niż 6 MB, o optymalnych wymiarach: 1500x960, 
przedstawiający projekt graficzny karty płatniczej, zgodny z założeniami opisanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Projekt graficzny karty płatniczej nie może zawierać: 
1) wizerunku własnego Uczestnika, ani osób trzecich 
2) treści reklamowych jakiejkolwiek marki innej niż Credit Agricole  
3) treści obraźliwych, powszechnie uznanych za społecznie niewłaściwe lub naganne moralnie, np. łamiących  

normy obyczajowe. 
4. Rozwiązanie zadania konkursowego nie może naruszać praw osób trzecich, zwłaszcza dóbr osobistych, prawa 

autorskiego lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej). W związku z tym Uczestnik, przesyłając 
Organizatorowi rozwiązanie zadania konkursowego, oświadcza i potwierdza, że:  
1) przysługują mu wszelkie prawa do  rozwiązania zadania konkursowego, a w szczególności wyłączne i niczym 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste; 
2) jest wyłącznym autorem rozwiązania zadania konkursowego oraz że stanowi ono przejaw jego własnej 

twórczej działalności, a przekazanie rozwiązania zadania konkursowego Organizatorowi nie narusza praw 
żadnej osoby trzeciej, a w szczególności dóbr osobistych, prawa autorskiego lub prawa własności 
przemysłowej (intelektualnej); 

3) w czasie trwania Konkursu prawa do rozwiązania konkursowego, o których mowa w pkt 1-2 nie zostaną zbyte 
ani obciążone na rzecz osób trzecich.  

http://www.maksymalni.pl/szkoly
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5. W przypadku gdy którekolwiek oświadczenie lub potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, 
okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu oraz zwolni z odpowiedzialności Organizatora 
oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich. 

 

§ 5 Do kiedy i w jaki sposób należy przesłać rozwiązanie zadania konkursowego  

1. Rozwiązania zadania konkursowego należy przesyłać w momencie zgłoszenia się do Konkursu wyłącznie w formie 
elektronicznej (zgłoszenia w formie papierowej nie będą przyjmowane), za pośrednictwem strony internetowej 
pod adresem: www.konkursmaksymalni.pl w okresie od  7 października 2019 r. od godz. 13:00 do dnia 30 
listopada 2019 r. do godz. 23:59. Data i godzina zgłoszenia zostaną ustalone (zweryfikowane) przez Organizatora  
na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez system informatyczny przyjmujący zgłoszenia. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedno rozwiązanie zadania konkursowego spełniające 
warunki Regulaminu. Jeśli Uczestnik zgłosi więcej niż jedno rozwiązanie zadania konkursowego, zgłoszenia drugie 
i dalsze zostaną odrzucone. 

3. Wyjątek od zasady określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowi sytuacja, w której rozwiązanie zadania 
konkursowego zostało odrzucone przez Organizatora z powodu naruszenia Regulaminu, a Uczestnik poprawi 
uchybienia i zgłosi rozwiązanie spełniające warunki Regulaminu ponownie w terminie określonym w ust. 1. 

4. Aby przesłać rozwiązanie zadania konkursowego, należy wykonać następujące czynności: 

1) uruchomić stronę internetową pod adresem: www.konkursmaksymalni.pl 
2) załączyć i przesłać do Organizatora za pomocą Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na tej stronie plik 

graficzny zgodny z wymaganiami określonymi w § 4; 
3) podać dane osobowe (imię i nazwisko, wiek – datę urodzenia, adres e-mail oraz numer telefonu, a w 

przypadku osób małoletnich – także numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego); 
4) wybrać z listy uczelnię /szkołę średnią, do której Uczestnik uczęszcza, a w przypadku nieodnalezienia swojej 

szkoły średniej / uczelni na liście -  wpisać jej dokładną nazwę, siedzibę i adres uczelni/szkoły średniej;  
5) zaznaczyć wymagane zgody; 
6) przesłać pracę konkursową za pomocą przycisku „wyślij”. 

5. Każde rozwiązanie zadania konkursowego przesłane do Organizatora zostanie zweryfikowane pod względem 
spełniania wymogów formalnych określonych w Regulaminie, a Uczestnik zostanie powiadomiony za pomocą 
poczty elektronicznej o przyjęciu zgłoszenia do udziału w Konkursie lub odrzuceniu przesłanego rozwiązania 
zadania konkursowego, w terminie 4 (czterech) dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem Świąt) 
od daty przesłania formularza zgłoszeniowego. W razie odrzucenia zgłoszenia Uczestnik zostanie powiadomiony o 
przyczynach odrzucenia przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty 
elektronicznej e-mail Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym. 

§ 6. Jakie rozwiązania zadania konkursowego nie będą uwzgledniane  

 

Do Konkursu nie zostaną dopuszczone rozwiązania zadania konkursowego, które naruszają postanowienia Regulaminu, a 
w szczególności : 

1) w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce; 
2) w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa 

własności przemysłowej (intelektualnej); 
3) zawierają treści obraźliwe albo powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe lub naganne moralnie, np. łamią 

normy obyczajowe; 
4) zawierają treści reklamowe jakiejkolwiek marki innej niż Credit Agricole; 
5) zawierają wizerunek Uczestnika lub osób trzecich; 
6) zostały zrealizowane przy udziale innych osób niż Uczestnik;  
7) zostały przesłane po upływie terminu określonego w § 5 ust. 1.  

 
§ 7 Jakie można otrzymać nagrody 
 

1. W  każdej z grup konkursowych, zostanie nagrodzonych 30 Uczestników (30 uczniów i 30 studentów). 
2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody w każdej grupie konkursowej: 
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1 miejsce: Karta Prezentowa upoważniająca do dokonania zakupów w sklepach Media Expert                                                           
o wartości 3000 zł (trzy tysiące złotych). Karta ważna jest przez 36 miesięcy od wręczenia, przy czym można 
korzystać z niej wielorazowo, aż do wykorzytsania limitu. Lista sklepów, w których można zrealizować kartę, 
dostępna jest na https://sklepy.mediaexpert.pl 
 
2 miejsce: Apple iPad Air 10.5 64GB Wi-Fi o aktualnej wartości 2499zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt 
dziewięć złotych) 
 
3 miejsce: PlayStation 4 Pro o aktualnej wartości 1749 zł (tysiąc siedemset czterdzieści dziewięć złotych) 
 
4-5 miejsce: kamera GoPro Hero 7 Silver o aktualnej wartości 999 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 
złotych) 
 
6-7 miejsce: Tablet WACOM INTUOS M CTL-6100WLK-N (czarny) o aktualnej wartości 769 zł (siedemset 
sześćdziesiąt dziewięć złotych) 
 
8-10 miejsce: JBL Charge 4 (czarny) o aktualnej wartości 588 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) 
 
11-15 miejsce: Zestaw Aparat FujiFilm Instax Mini 9 smoky white + wkłady 2x10 o aktualnej wartości 308 zł (trzysta 
osiem złotych) 
 
16-20 miejsce: Smartwatch GARETT Sport 24 Czarny o aktualnej wartości 339 zł (trzysta trzydzieści dziewięć 
złotych) 
 
21-25 miejsce: słuchawki JBL T460BT czarne o aktualnej wartości 179 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) 
 
5 x nagroda publiczności – Karta Prezentowa upoważniająca do dokonania zakupów w sklepach Media Expert  o 
wartości 100 zł (sto złotych). Karta ważna jest przez 36 miesięcy od wręczenia, przy czym można korzystać z niej 
wielorazowo, aż do wykorzytsania limitu. Lista sklepów, w których można zrealizować kartę, dostępna jest na 
https://sklepy.mediaexpert.pl 

 
3. Organizator Konkursu przyznaje Laureatom konkursu, dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% 

wartości każdej nagrody, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Od łącznej wartości nagród Organizator 
Konkursu (jako płatnik) potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 7 pkt 
1 ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i odprowadzi tę kwotę na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego. 

4. Nie można żądać zamiany nagrody rzeczowej na inną nagrodę ani na jej ekwiwalent pieniężny. 
 

§ 8. W jaki sposób Komisja konkursowa dokonuje oceny rozwiązań zadania konkursowego  

 

1. Każdy członek Komisji konkursowej oceni każde rozwiazanie zadania konkursowego spełniajace wymogi Regulaminu, 

przynając punkty za spełnienie następujących kryteriów:  

1) kreatywność – max. 10 punktów,  

2) walory estetyczne – max.  10 punktów   

3) walory artystyczne – max. 10 punktów.  

2. Końcowa ocena, decydująca o kolejności miejsc w Konkursie, jest sumą punktów przyznanych przez wszystkich 

członków Komisji konkursowej rozwiązaniu zadania konkursowego danego Uczestnika.  

3. W razie równej liczby punktów o przyznaniu nagrody zadecyduje przewodniczący Komisji konkursowej. 

4. Pierwsze miejsce zostanie przyznane Uczestnikowi, którego rozwiązanie zadania konkursowego otrzyma największą 

liczbę punktów.  

5. W każdej z grup konkursowych nagradzane miejsca od 1 do 25  zostaną przyznane Uczestnikom, których rozwiązania 

zadania konkursowego otrzymają kolejno największą liczbę punktów w porządku malejącym do miejsca 

https://sklepy.mediaexpert.pl/
https://sklepy.mediaexpert.pl/
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dwudziestego piątego.  

6. W każdej z grup konkursowych Uczestnicy, którzy zajęli miejsca 26-60 zgodnie z przyznaną liczbą punktów przez 

Komisję konkursową, zostają zakwalifikowani do etapu „nagrody publiczności”. Głosowanie publiczności w każdej z 

grup konkursowych będzie odbywało się w dniach od 7 grudnia od 12:00 do 12 grudnia do 12:00 2019 r. na stronie 

internetowej www.konkursmaksymalni.pl  

7. Organizator przyzna po 5 nagród publiczności w każdej grupie konkursowej  tym Uczestnikom etapu „nagrody 

publiczności”, którzy zobyli nawiększą liczbę punktów w głosowaniu publiczności w danej grupie konkursowej.   

8. Z przebiegu obrad Komisji konkursowej zostanie sporządzony pisemny protokół, podpisany przez wszystkich 

członków Komisji konkursowej. W protokole wskazani zostaną Laureaci Konkursu, Uczestnicy, którzy zostali 

zakwalifikowani do etapu „nagroda publiczności”, a także Laureaci nagrody publiczności z podaniem końcowej oceny 

i kolejności zajętych przez nich miejsc.  

 

§ 9. Kiedy i w jaki sposób Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody 

 

1. W dniach 4-5 grudnia 2019 r. Organizator zweryfikuje prawo do nagrody w każdej z grup konkursowych w celu 

ustalenia Laureatów Konkursu (Uczestników, którzy zajęli miejsca od 1 do 25 w każdej grupie konkursowej). 

2. Uczestnicy są weryfikowani według kolejności umieszczenia ich w protokole, o którym mowa w § 8 ust. 8. 

3. Weryfikowany Uczestnik jest informowany o nagrodzie telefonicznie. Organizator konktaktuje się z Uczestnikiem 

pod numer telefonu kontaktowego podanego w formularzu zgłoszeniowym w dniach 4 – 5 grudnia 2019 r. w 

godzinach od 16:00 do 20:00. W przypadku Uczestników małoletnich Organizator poinformuje także rodzica lub 

opiekuna prawnego takiego Uczestnika pod numer telefonu podany w formularzu zgód i oświadczeń rodzica lub 

opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu Maksymalni „Ty projektujesz, Ty decydujesz – Twoja karta marzeń”. 

4. Podczas rozmowy telefonicznej Organizator weryfikuje dane osobowe Uczestnika, a w przypadku Uczestnika 

małoletniego – także rodzica lub opiekuna prawnego.  

5. Wszystkie rozmowy telefoniczne z Uczestnikami, a w przypadku Uczestników małoletnich – także z ich rodzicem 

lub opiekunem prawnym są nagrywane do celów dowodowych.  

6. Organizator podejmie maksymalnie trzy próby polączeń telefonicznych z weryfikowanym Uczestnikiem, a w 

przypadku Uczestnika małoletniego – także z jego rodzicem lub opiekunem prawnym. Każda z prób połączenia jest 

wykonywana w odstępie nie krótszym niż 20 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

7. Werfikacja prawa do nagrody jest prowadzona zgodnie z powyższą procedurą (w kolejności umieszczenia 

Uczestników w protokole) do czasu rozdysponowania nagród lub do końca listy 60 wybranych Uczestników w 

każdej grupie konkursowej. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają w dyspozycji 

Organizatora.  

8. Rozwiazanie zadania konkursowego, imię i pierwsza litera nazwiska Laureatów wraz z miejscem zajętym w 

Konkursie w obu grupach zostaną podane do wiadomości publicznej w dniu 6 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00. 

na stronie internetowej www.konkursmaksymalni.pl 

 

§ 10. Kiedy i w jaki sposób Laureaci nagrody publiczności zostaną poinformowani o nagrodzie 

1. W dniu 12 grudnia 2019 r. rozpocznie się weryfikacja prawa do nagrody publiczności w obu grupach konkursowych.   

2. Uczestnicy są  weryfikowani według kolejności umieszczenia ich w protokole, o którym mowa w § 8 ust. 8. 

3. Weryfikowany Uczestnik jest informowany o nagrodzie telefonicznie. Organizator konktaktuje się z Uczestnikiem 

pod numer telefonu kontaktowego podanego w formularzu zgłoszeniowym w dniu 12 grudnia 2019 r. w godzinach 

od 16:00 do 20:00. W przypadku Uczestników małoletnich Organizator poinformuje także rodzica lub opiekuna 

prawnego takiego Uczestnika pod numer telefonu podany w formularzu zgód i oświadczeń rodzica lub opiekuna 

prawnego Uczestnika Konkursu Maksymalni „Ty projektujesz, Ty decydujesz – Twoja karta marzeń””. 

4. Podczas rozmowy telefonicznej Organizator weryfikuje dane osobowe Uczestnika, a w przypadku Uczestnika 

małoletniego – także rodzica lub opiekuna prawnego.  

http://www.konkursmaksymalni.pl/


 

Strona 6 

5. Organizator podejmie maksymalnie trzy próby połączeń telefonicznych z weryfikowanym Uczestnikiem, a w 

przypadku Uczestnika małoletniego – także jego rodzicem lub opiekunem prawnym. Każda z prób połączenia jest 

wykonywana w odstępie nie krótszym niż 20 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

6. Werfikacja prawa do nagrody jest prowadzona zgodnie z powyższą procedurą (w kolejności umieszczenia 

Uczestników w protokole) do czasu rozdysponowania nagród publiczności lub do końca listy Uczestników 

zakwalifikowanych do etapu „nagroda publiczności” w każdej z grup konkursowych. Nagrody nierozdysponowane 

w powyższym trybie pozostają w dyspozycji Organizatora. 

7. Rozwiązanie zadania konkursowego, imię i pierwsza litera nazwiska Laureatów w każdej z grup konkursowych , 

zostaną podane do wiadomości publicznej w dniu 14 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00 na stronie internetowej 

www.konkursmaksymalni.pl  

 

§ 11 Kiedy Uczestnik traci prawo do nagrody 

 

Uczestnik traci prawo do nagrody, które przechodzi na kolejnego Uczesnika umieszczonego w protokole w przypadku gdy:  

1) Uczestnik nie spełnia warunków Regulaminu 

2) Organizator nie uzyskał skutecznego połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, a w przypadku Uczestnika 

małoletniego – także z jego rodzicem lub opiekunem prawnym, przy czym przez nieudaną probę połączenia z 

weryfikowaną osobę rozumie się:  

a) nieodebranie połączenia przez 6 sygnałów, 

b) włączenie się poczty głosowej, 

c) włączenia się sygnału faksu, 

d) brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywania poza zasięgiem, wyłączony aparat 

telefoniczny, sygnał zajętości, bądź inne komunikaty świadczące o niedostępności), połączenie z inną osobą 

niż osoba weyfikowana, 

3) podczas rozmowy telefonicznej Uczestnik, a w przypadku Uczestnika małoletniego także jego rodzic lub opiekun 

prawny nie potwierdzi danych osobowych podanych podczas zgłaszania udziału w Konkursie, 

4) Laureat odmówił przyjęcia nagrody, 

5) Uczestnik, a w przypadku Uczestnika małoletniego – także jego rodzic lub opiekun prawny odmówi zawarcia  

umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do rozwiązania zadania konkursowego, o której mowa w             

§ 12 ust. 4 oraz §  13 ust. 2.  

6) Uczestnik, a w przypadku Uczestnika małoletniego – także jego rodzic lub opiekun prawny nie stawi się na  

spokanie po odbiór nagrody zgodnie z § 12.  

 

§ 12 Kiedy i w jaki sposób Laureat może odebrać nagrodę 

 
1. Nagrody za zajęcie miejsc od 1 do 25 i nagrody publiczności w każdej z grup konkursowych   zostaną wręczone 

osobiście przez Organizatora do dnia 31 stycznia 2020 r. w placówce bankowej Organizatora ustalonej w 

rozmowie telefonicznej, o której mowa w  § 9 i § 10.   

2. Nagrody   zostaną wydane Laureatowi małoletniemu w obecności jego rodzica lub opiekuna prawnego. Oznacza 

to, że po odbiór nagrody Uczestnik małoletni musi stawić się z rodzicem posiadającym pełną władzę rodzicelską 

lub opiekunem prawnym. 

3. Warunkiem odbioru nagrody jest łączne spłenienie następujących warunków:  

1) osobiste stawienie się Laureata po odbiór nagrody zgodnie z ust. 1 i 2 

2) okazanie Organizatorowi aktualnej, ważnej legitymacji szkolnej przez Laureatów będących uczniami szkoły 

średniej albo aktualnej, ważnej legitymacji studenckiej przez Laureatów będących studentami   

3) przeniesienie przez Laureata  na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do rozwiązania zadania 

konkursowego na zasadach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu w przypadku 
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Laureatów pełnoletnich, a w przypadku Laureatów małoletnich na podstawie umowy stanowiącej załącznik 

nr 3 do Regulaminu. W przypadku Laureatów małoletnich umowa musi zostać podpisana przez jego rodzica 

posiadającego pełną władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego podczas odbioru nagrody 

4) potwierdzenie odbioru nagrody w sposób zgodny z ust. 4.  

4. Laureat, a w przypadku Laureata małoletniego – jego rodzic lub prawny opiekun potwierdza odbiór nagrody na 

piśmie. Wzór potwierdzenia odbioru nagrody stanowi załącznik nr 4  do Regulaminu.  

5. Poza innymi przypadkami określonymi w Regulaminie, Organizator nie wyda nagrody Laureatowi, który podał 

błędne dane osobowe lub nie poinformował Organizatora o zmianie podanych danych podczas zgłaszania się do 

Konkursu lub nie zawarł umowy, o której mowa w ust. 4 lub nie okazał aktualnej, wążnej legitymacji szkolnej (w 

przypadku Laureatów będących uczniami szkoły średniej) albo aktualnej, ważnej legitymacji studenckiej (w 

przypadku Laureatów będących studentami). 

 

 

§ 13 W jakim zakresie przekazane zostaną Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do rozwiązania zadania 

konkursowego  

 

1. Uczestnik oświadcza, że równocześnie z przesłaniem Organizatorowi rozwiązania zadania konkursowego udziela 

Organizatorowi i Podwykonawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z rozwiązania zadania 

konkursowego przez okres trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na potrzeby związane z Konkursem 

poprzez:                                                 

1) wprowadzenie rozwiązania zadania konkursowego do pamięci komputera albo serwera Organizatora lub 

Podawykonawcy lub innego podmiotu, który jest właścicielem serwera, na którym zostanie umieszczone 

rozwiązanie zadania konkursowego, 

2) zwielokrotnianie rozwiązania zadania konkursowego każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, 

cyfrową, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, 

3) publiczne rozpowszechnianie rozwiązania konkursowego, a w szczególności na stronie 

www.konkursmaksymalni.pl oraz na oficjalnych profilach Organizatora w mediach społecznościowych 

4) publiczne udostępnianie rozwiązania konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

2. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych rozwiązań zadania konkursowego oraz prawo do wykonywania 

opracowań nagrodzonego rozwiązania zadania konkursowego przeniesione zostaną przez Laureatów na 

Organizatora w zamian za otrzymaną nagrodę w Konursie na podstawie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do 

Regulaminu w przypadku Laureatów pełnoletnich, a w przypadku Laureatów małoletnich  - na podstawie umowy 

stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.  

3. W przypadku Laureata małoletniego umowa musi zostać podpisana przez jego rodzica posiadającego pełną 

władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego podczas odbioru nagrody.  

4. Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, stanowi podstawę do odmowy wydania 

nagrody przyznanej temu Laureatowi przez Organizatora. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz 

kolejnego Laureata, który zajął kolejne miejsce w Konkursie.   

 

§ 14 Jak złożyć reklamację i w jaki sposób  zostanie ona rozpatrzona 

 

1. Uczestnik może złożyć reklamację: 
a) pisemnie – listem na adres Organizatora, 
b) osobiście w placówce Organizatora (ustnie lub pisemnie), 

c) telefonicznie pod numerami: 801 33 00 00 (koszt zgodny z taryfą operatora),  

d) lub 71 354 90 09 (z zagranicy i z telefonów komórkowych),  

e) na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Organizatora, 
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f) za pomocą Poczty CA24 dostępnej w Serwisie internetowym CA24. 

2. Organizator na wniosek Uczestnika potwierdza złożenie reklamacji.  

3. Organizator informuje Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.  

4. Jeśli Organizator - w szczególnie skomplikowanym przypadku – nie może rozpatrzyć reklamacji w tym terminie, 

informuje o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni 

od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.  

5. Organizator odpowiada na reklamację na piśmie lub na innym trwałym nośniku, przy czym pocztą elektroniczną 

wyłącznie na wniosek Klienta. 

6. Uczestnik może odwołać się od decyzji Organizatora w taki sam sposób, w jaki może złożyć reklamację. 

 

Zależy nam, żeby szybko rozpatrzyć reklamację. Dlatego zalecamy, aby Uczestnik złożył reklamację: 

a) niezwłocznie, 

b) w formie pisemnej i podpisał ją, 

c) zamieścił w treści:  

 imię i nazwisko,  

 numer dokumentu tożsamości, 

 opis, czego dotyczy reklamacja,  

 w przypadku poniesienia szkody - określenie oczekiwań, 

Opis procesu obsługi reklamacji oraz obowiązujące w tym zakresie zasady są zamieszczone na stronie 

internetowej Organizatora. 

 

7. Uczestnik może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z Bankiem przed: 

a) Arbitrem Bankowym (strona internetowa: zbp.pl/dla konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc), 

b) Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona internetowa: 

www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny), 

c) Rzecznikiem Finansowym (strona internetowa: www.rf.gov.pl), 

d) Powiatowym lub Miejskim Rzecznikiem Konsumentów. 

Zasady postępowania są określone w regulaminach tych instytucji, dostępnych na ich stronach internetowych.  

8. Uczestnik może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego. 

9. Organizator podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a w sprawach konsumentów Urzędowi Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 

 

§ 15 Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych  

  

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”).  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników, a w przypadku Uczestników małoletnich także ich rodziców 

lub opiekunów prawnych jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmuje następujący zakres: 

1) imię i nazwisko;  

2) wiek - data urodzenia;  

3) nazwa,siedziba i adres szkoły średniej albo uczelni; 

4) adres poczty elektronicznej e-mail;  

5) numer telefonu 

http://www.knf.gov.pl/
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4. Przetwarzanie danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych Uczestników małoletnich objemuje 

następujący zakres danych:  

1) imię i nazwisko; 

2) adres zamieszkania; 

3) numer telefonu  

5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

pod adresem e-mail iod@credit-agricole.pl lub pisemnie, na adres siedziby administratora. 

6. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów oraz wydania 

nagród,  

2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych) w 

celu związanym z rozpatrzeniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń, w celach archiwalnych,  

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonywania obowiązków prawnych ciażących na administratorze. 

7. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych małoletnich Uczestników są przetwarzane na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych) w 

celu związanym przeprowadzeniem Konkursu, rozpatrzeniem reklamacji, dochodzeniem roszczeń oraz w 

celach archiwalnych, 

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonywania obowiązków prawnych ciażących na administratorze. 
8. Dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu okresu obowiązywania Konkursu; upływu przedawnienia; 

ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

osobowych wynikającego z przepisów prawa. 

9. Uczestnikowi, a w przypadku Uczestników małoletnich także ich rodzicom lub opiekunom prawnym  przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.  

10. Uczestnikowi (a w przypadku Uczestnika małoletniego – także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu) 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Podanie przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika małoletniego – także przez jego rodzica lub opiekuna 

prawnego)  danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursu. 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu 

RODO. 

13. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty 

współpracujące z administratorem podczas realizacji Konkursu, w tym Podwykonawca, podmioty przetwarzające 

dane osobowe na zlecenie Banku m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, usług IT. 

14. Dane osobowe Laureatów oraz Uczestników zakwalifikowanych do etapu publiczności mogą zostać ujawnione 

publiczności w zakresie informowania o Konkursie i jego wynikach. 

15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

§ 15. Jakie dokumenty są załącznikami do Regulaminu 

 

Integralną częścią Regulaminu stanowią następujące załączniki:  

1) Formularz zgód i oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika konkursu „Ty projektujesz, Ty decydujesz 

– Twoja karta marzeń”. 

2) Wzór umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (wersja dla Laureatów pełnoletnich). 

3) Wzór umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (wersja dla Laureatów małoletnich).  

4) Wzór potwierdzenia odbioru nagrody. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Maksymalni „Ty projektujesz, Ty decydujesz – Twoja karta marzeń” 

 

        …………………………………………………………………. 

           Miejscowość oraz data 

………………………………………………………… 
imię i nazwisko  

………………………………………………………… 
            adres zamieszkania 

……………………………………………………….. 
               numer telefonu 

 

FORMULARZ ZGÓD I OŚWIADCZEŃ RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA KONKURSU MAKSYMALNI  

„TY PROJEKTUJESZ, TY DECYDUJESZ – TWOJA KARTA MARZEŃ” 

  

Ja, rodzic, któremu przysługuje pełna władza rodzicielska / opiekun prawny: 

 

………………………………………………………………………………………………….  

                  Imię, nazwisko uczestnika konkursu  

 

ur. ……………………………………………………………………………………………. 

 data urodzenia Uczestnika konkursu 

 

ucznia Szkoły …………………………………………………………………………………………………… w ………………...……………………………………….  

(nazwa szkoły i jej siedziba i adres) 

niżej podpisany oświadczam, że:  

 
Wrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Maksymalni „Ty projektujesz, Ty decydujesz – Twoja karta 

marzeń” organizowanym przez Credit Agricole Bank Polska S.A.  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu przeprowadzenia Konkursu. 

 

 
Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu Konkursu Maksymalni „Ty projektujesz, Ty decydujesz – 

Twoja karta marzeń” oraz akceptuję jego treść. 

 
Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału małoletniego w Konkursie. 
Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Konkursu Maksymalni „Ty projektujesz, Ty decydujesz – Twoja karta marzeń” i 
akceptacja jego treści jest niezbędna do wzięcia udziału małoletniego w Konkursie. 

 

…………………………….……………………………………………………………………. 

podpis (imię i nazwisko) rodzica /opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Maksymalni „Ty projektujesz, Ty decydujesz – Twoja karta marzeń” 

 

 

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH  

 

zawarta dnia ……………………………………. r. 

w ……………………………………………………………………pomiędzy 

 

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. Orląt Lwowskich 1 (53-605 Wrocław) wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej 

we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039887, posiadającą NIP 

6570082274, z kapitałem zakładowym w wysokości                        830 633 400 zł wpłaconym w całości 

reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Bankiem” 

 

a 

 

....................................................................................zamieszkałym w ……………………………………………………. 

przy 

ul. .……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. legitymującym się dowodem osobistym nr i seria ................................................., 

PESEL: ……………………………………………… 

 

zwanym dalej „Laureatem”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

 

Zważywszy, że:  
 

1. Laureat uczestniczył w Konkursie Maksymalni „Ty projektujesz, Ty decydujesz – Twoja karta marzeń” 

organizowanym przez Bank (dalej: Konkurs) 

2. Zadaniem konkursowym było stworzenie twórczego i kreatywnego odręcznego lub komputerowego projektu 

graficznego karty płatniczej 

3. Rozwiązanie zadania konkursowego Laureata zostało nagrodzone w Konkursie 

4. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest - zgodnie Regulaminem - Konkursu zawarcie umowy o 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania zadania konkursowego  

 

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych (dalej: umowa) do rozwiązania 

zadania konkursowego na rzecz Banku na następujących warunkach:  

 

 

 

 

§ 1 

 
Laureat oświadcza i zapewnia, że:  

4) jest wyłącznym autorem rozwiązania zadania konkursowego oraz że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej 

działalności; 

5) przysługują mu wszelkie prawa do rozwiązania zadania konkursowego,  a w szczególności wyłączne i niczym 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste; 
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6) rozwiązanie zadania konkursowego nie narusza praw osób trzecich, zwłaszcza dóbr osobistych, prawa autorskiego lub 

prawa własności przemysłowej (intelektualnej).  

 

§ 2 

 

1. Z chwilą wydania nagrody przyznanej Laureatowi w Konkursie Laureat przenosi na Bank autorskie prawa majątkowe 

do nagrodzonego rozwiązania zadania konkursowego stworzonego przez Laureata, na następujących polach 

eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania rozwiązania zadania konkursowego w całości lub w części - wytwarzanie 

nieograniczone liczby egzemplarzy rozwiązań zadania konkursowego określoną techniką, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i 

formatu zwielokrotnienia utrwalonych egzemplarzy; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których rozwiązanie zadania konkursowego w całości lub 

w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy 

rozwiązania zadania konkursowego w całości lub w części bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, bez 

względu na przeznaczenie, 

3) w zakresie rozpowszechniania rozwiązania zadania konkursowego w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej 

– nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy 

jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, transmisję przewodową lub 

bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, w tym 

także w Internecie oraz intranecie Banku, na oficjalnych profilach Banku w mediach społecznościowych, w tym 

m.in. Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin; 

4) wykorzystywanie rozwiązania zadania konkursowego w celach informacyjnych, promocji, reklamy Banku; 

5) umieszczanie rozwiązania zadania konkursowego na kartach płatniczych Banku (jako wizerunek karty płatniczej 

Banku) 

6) wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w pkt 1-5. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania zadania konkursowego wraz z prawami zależnymi 

następuje w zamian za otrzymaną nagrodę w Konkursie i jest nieograniczone pod względem czasu i miejsca.  

3. Bankowi przysługuje prawo do rozpowszechniania i publikowania rozwiązania zadania konkursowego  bez 

wskazywania twórcy Utworu. 

4. Z chwilą wydania nagrody Laureat zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych 

w odniesieniu do rozwiązania zadania konkursowego. 

5. Przejście autorskich praw majątkowych do rozwiązania zadania konkursowego na Bank powoduje przeniesienie na 

Bank własności egzemplarza rozwiązania zadania konkursowego. 

6. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że rozwiązanie zadania konkursowego narusza 

ich prawa, w szczególności autorskie prawo majątkowe lub osobiste, prawo własności przemysłowej (prawo własności 

intelektualnej) czy dobra osobiste Laureat: 

1) zwolni Bank z odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń; 

2) będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec Banku za wszelkie szkody poniesione z tego tytułu, w tym także 

wynikające z kosztów postępowań sądowych i administracyjnych, kosztów zastępstwa procesowego, a także 

kosztów wyprodukowania kart płatniczych Banku zawierających rozwiązanie zadania konkursowego (jako 

wizerunek karty płatniczej Banku) oraz konieczności ich wycofania na skutek roszczeń osób trzecich, o których 

mowa powyżej, 

3) w przypadku wszczęcia jakiekolwiek postępowania sądowego w związku z takimi roszczeniami, w ciągu 

trzech dni od dnia otrzymania informacji o toczącym się postępowaniu zwolni Bank od odpowiedzialności, 

przejmując takie zobowiązanie i wstąpi w miejsce Banku w takim postępowaniu (o ile będzie to możliwe) lub 

przystąpi do takiego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3 

 

16. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”).  

17. Administratorem danych osobowych jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt 

Lwowskich 1.  

18. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

pod adresem e-mail iod@credit-agricole.pl lub pisemnie, na adres siedziby administratora. 

19. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres: 

6) imię i nazwisko;  

7) adres zamieszkania; 

8) numer i seria dowodu osobistego; 

9) numer PESEL 

20. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

4) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy,  

5) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych) w 

celu związanym z dochodzeniem roszczeń; w celach archiwalnych 

6) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.  

21. Dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu obowiązywania umowy; ewentualnych roszczeń 

wynikających z umowy lub do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z 

przepisów prawa. 

22. Laureatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

23. Podanie przez Laureata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. 

24. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu 

RODO. 

25. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

26. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty 

współpracujące z administratorem.    

§ 4 

 

1. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie umowy podlegają przepisom prawa polskiego. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy uznane zostanie za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe 

postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

4. Wszelkie spory wynikające lub związane z umową, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego 

porozumienia, rozstrzygać będą sądy polskie. 

5. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych wprost w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

      Bank                   Laureat 

 

 
 

 

 

________________________                 ________________________ 

                   (podpis)       (podpis) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Maksymalni „Ty projektujesz, Ty decydujesz – Twoja karta marzeń” 

 

 

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH  

 

zawarta dnia ……………………………………. r. w …………………………………………………………….. pomiędzy 

 

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. Orląt Lwowskich 1 (53-605 Wrocław) wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej 

we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039887, posiadającą NIP 

6570082274, z kapitałem zakładowym w wysokości                        830 633 400 zł wpłaconym w całości 

reprezentowaną przez:  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Bankiem” 

 

a 

....................................................................................zamieszkałym w ……………………………………………………… 

przy ul. ……………………………………………………....................................................................................................., 

PESEL: ………………………………………………………….,  w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy 

(rodzic/ opiekun prawny) .................................................................................................................................. (imię i 

nazwisko) zamieszkały 

w ……………………………………………………………………………………………………………………………                                  

przy ul. ……………………………………………………..……………………………………….. (adres zamieszkania) 

legitymujący się dowodem osobistym o numerze i serii ................................................. , 

PESEL ……………………………………… 

 

zwanym dalej „Laureatem”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

Zważywszy, że:  

 

5. Laureat – za zgodą przedstawiciela ustawowego - uczestniczył w Konkursie Maksymalni „Ty projektujesz, Ty 

decydujesz – Twoja karta marzeń” organizowanym przez Bank (dalej: Konkurs) 

6. Zadaniem konkursowym było stworzenie twórczego i kreatywnego odręcznego lub komputerowego projektu 

graficznego karty płatniczej 

7. Rozwiązanie zadania konkursowego Laureata zostało nagrodzone w Konkursie 

8. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest - zgodnie Regulaminem Konkursu - zawarcie umowy  o 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania zadania konkursowego 

9. Przedstawicielowi ustawowemu przysługuje pełna władza rodzicielska nad Laureatem 

 

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych (dalej: umowa) do rozwiązania 

zadania konkursowego na rzecz Banku na następujących warunkach:  
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§ 1 

 

Laureat oświadcza i zapewnia, że:  

1) jest wyłącznym autorem rozwiązania zadania konkursowego oraz że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej 

działalności; 

2) przysługują mu wszelkie prawa do rozwiązania zadania konkursowego,  a w szczególności wyłączne i niczym 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste; 

3) rozwiązanie zadania konkursowego nie narusza praw osób trzecich, zwłaszcza dóbr osobistych, prawa autorskiego lub 

prawa własności przemysłowej (intelektualnej).  

 

§ 2 

 

1. Z chwilą wydania nagrody przyznanej Laureatowi w Konkursie Laureat przenosi na Bank autorskie prawa majątkowe 

do nagrodzonego rozwiązania zadania konkursowego stworzonego przez Laureata, na następujących polach 

eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania rozwiązania zadania konkursowego w całości lub w części - wytwarzanie 

nieograniczone liczby egzemplarzy rozwiązań zadania konkursowego określoną techniką, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i 

formatu zwielokrotnienia utrwalonych egzemplarzy; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których rozwiązanie zadania konkursowego w całości lub 

w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy 

rozwiązania zadania konkursowego w całości lub w części bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, bez 

względu na przeznaczenie, 

3) w zakresie rozpowszechniania rozwiązania zadania konkursowego w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej 

– nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy 

jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, transmisję przewodową lub 

bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, w tym 

także w Internecie oraz intranecie Banku, na oficjalnych profilach Banku w mediach społecznościowych, w tym 

m.in. Facebook, Youtube, Twitter; 

4) wykorzystywanie rozwiązania zadania konkursowego w celach informacyjnych, promocji, reklamy Banku; 

5) umieszczania rozwiązania zadania konkursowego na kartach płatniczych Banku (jako wizerunek karty płatniczej 

Banku) 

6) wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w pkt 1-5 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania zadania konkursowego wraz z prawami zależnymi jest 

następuje w zamian za otrzymaną nagrodę w Konkursie i jest nieograniczone pod względem czasu i miejsca.  

3. Bankowi przysługuje prawo do rozpowszechniania i publikowania rozwiązania zadania konkursowego  bez 

wskazywania twórcy Utworu. 

4. Z chwilą wydania nagrody Laureat zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych 

w odniesieniu do rozwiązania zadania konkursowego. 

5. Przejście autorskich praw majątkowych do rozwiązania zadania konkursowego na Bank powoduje przeniesienie na 

Bank własności egzemplarza rozwiązania zadania konkursowego. 

6. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że rozwiązanie zadania konkursowego narusza 

ich prawa, w szczególności autorskie prawo majątkowe lub osobiste, prawo własności przemysłowej (prawo własności 

intelektualnej) czy dobra osobiste Laureat: 

1) zwolni Bank z odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń; 

2) będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec Banku za wszelkie szkody poniesione z tego tytułu, w tym także 

wynikające z kosztów postępowań sądowych i administracyjnych, kosztów zastępstwa procesowego, a także 

kosztów wyprodukowania kart płatniczych Banku zawierających rozwiązanie zadania konkursowego (jako 

wizerunek karty płatniczej Banku) oraz ich wycofania na skutek roszczeń osób trzecich, o których mowa 

powyżej, 

3) w przypadku wszczęcia jakiekolwiek postępowania sądowego w związku z takimi roszczeniami, w ciągu 

trzech dni od dnia otrzymania informacji o toczącym się postępowaniu zwolni Bank od odpowiedzialności 
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przejmując takie zobowiązanie i wstąpi w miejsce Banku w takim postępowaniu (o ile będzie to możliwe) lub 

przystąpi do takiego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3 

 

27. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”).  

28. Administratorem danych osobowych jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu,               pl. 

Orląt Lwowskich 1.  

29. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod 

adresem e-mail iod@credit-agricole.pl lub pisemnie, na adres siedziby administratora. 

30. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres: 

10) W przypadku Laureata:  

a) imię i nazwisko 

b) adres zamieszkania 

c) PESEL 

11) W przypadku przedstawiciela ustawowego Laureata: 

a) imię i nazwisko;  

b) adres zamieszkania; 

c) numer i seria dowodu osobistego; 

d) numer PESEL 

31. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

7) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy,  

8) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych) w celu 

związanym z dochodzeniem roszczeń; w celach archiwalnych,  

9) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.  

32. Dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu obowiązywania umowy; ewentualnych roszczeń wynikających 

z umowy lub do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. 

33. Laureatowi i przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

34. Podanie przez Laureata i przedstawiciela ustawowego danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia 

umowy. 

35. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

36. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

37. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty 

współpracujące z administratorem.    

§ 4 

 

7. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

8. Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie umowy podlegają przepisom prawa polskiego. 

9. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy uznane zostanie za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia 

pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

10. Wszelkie spory wynikające lub związane z umową, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego 

porozumienia, rozstrzygać będą sądy polskie. 
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11. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych wprost w umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego 

prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

W imieniu Banku  W imieniu Laureata – Przedstawiciel ustawowy   

      

 

 

 

________________________                  ________________________         

       imię, nazwisko, podpis                                  imię, nazwisko, podpis     

            przedstawiciela ustawowego Laureata                        
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Maksymalni „Ty projektujesz, Ty decydujesz – Twoja karta marzeń” 

 

 
POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY W KONKURSIE MAKSYMALNI „TY PROJEKTUJESZ, TY DECYDUJESZ – TWOJA 

KARTA MARZEŃ” 

 

 
1. Organizator Konkursu: Credit Agricole Bank Polska S.A.  

 
2. Dane Laureata:   

 

 imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….. 

 Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………..  

 Nazwa i siedziba szkoły/uczelni, do której uczęszcza Laureat:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………………………………………………………………. 

 numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Dane rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską nad Laureatem / opiekuna prawnego1 

 

 Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………… 

 Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
4. Odebrana Nagroda :  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. Data odebrania nagrody: …………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
……………………………………………..          …………..….……………    …………………………………… 

     Bank       Laureat2  Rodzic/ Opiekun prawny2 

      

 

                                                 
1 Dane są podawane w przypadku gdy Laureat jest osobą małoletnią  
2 Otrzymanie nagrody  potwierdza osoba nagrodzona własnoręcznym, czytelnym podpisem, jeśli osobą pełnoletnią. W imieniu 

dziecka (osoby małoletniej) otrzymanie nagrody potwierdza rodzic posiadający pełną władze rodzicielską nad Laureatem / 
opiekun prawny poprzez złożenie czytelnego podpisu. 
 


