
Regulamin konkursu
 „iChat po latach”

§1.  

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki Konkursu „iChat po latach”.

2. Organizatorem konkursu jest Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zgoda 38, 
NIP: 778-00-43-683, REGON 630008749, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznania Wydział VIII Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000031468.

3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portali społecznościowych należących do Cortland 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zgoda 38, NIP: 778-00-43-683, REGON 
630008749, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla miasta Poznania Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000031468.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób będących osobami fizycznymi, zamieszkałymi na 

terenie Polski, z wyłączeniem pracowników Cortland Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin. 
Osoby niepełnoletnie, które przystępują do udziału w Konkursie, muszą posiadać pisemną 

zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie. Organizator nie jest 
zobowiązany pobierać pisemnych oświadczeń od wszystkich niepełnoletnich Uczestników 

Konkursu, a jedynie od Zwycięzców, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

5. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., 4 poz. 471).

§2.

Zasady i przebieg konkursu
1. Konkurs trwa w dniach od 28.10.2021 r. od godz. 09:00:00 do dnia 30.11.2021 r. do godz. 

23:59:59. W tym terminie Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń. Ogłoszenie 
Zwycięzców konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Organizatora lub za 

pośrednictwem profili społecznościowych należących do Organizatora, najpóźniej w ciągu 14 
dni od daty zakończenia trwania konkursu.



2. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu w serwisie Instagram, na publicznym profilu 

Uczestnika, grafiki konkursowej wraz z uzupełnionymi dymkami dialogowymi na grafice 
konkursowej. Dialog powinien nawiązywać do produktów z obecnej lub historycznej oferty 

Apple, usług świadczonych przez Apple, systemów operacyjnych, aplikacji bądź  funkcji 
dostępnych na urządzeniach Apple lub salonów oraz działalności Cortland Sp. z o.o.. Grafika 

konkursowa dostępna jest do pobrania na stronie internetowej konkursu. Uczestnik musi 
udostępnić grafikę publicznie, aby widoczna była dla każdego niezalogowanego użytkownika 

serwisu Instaragam, a także oznaczyć  w opisie do opublikowanego zdjęcia (lub 
bezpośrednio na nim) profil @cortland_pl wraz z hashtagiem #KonkursCortland. Zgłoszenia 

nie spełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:

a) jest wyłącznym autorem dialogu, posiada pełne prawa majątkowe, autorskie i osobiste do 
zamieszczonej fotografii, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, 

nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz, że jego 
prawa do odpowiedzi nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również że 

żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani 
żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora 

przekazanych przez Uczestnika uprawnień,

b) Z chwilą wysłania pracy na Konkurs autor (Uczestnik) udziela Organizatorowi zgody do 
wykorzystywania grafiki konkursowej w celu: przeprowadzenia Konkursu, oceny fotografii 

konkursowej, publikacji rezultatów Konkursu oraz udziela zgody na nieodpłatne, 
nieograniczone czasowo i terytorialnie publikowanie odpowiedzi konkursowej na stronie 

konkursowej www.cortland.pl oraz portalach społecznościowych należących do Cortland Sp. 
z o.o., Uczestnik przesy łając Organizatorowi odpowiedź konkursową ponosi 

odpowiedzialność w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz 
dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z 

jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora z tego tytułu, 
zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego 

zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

6. Uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu nieograniczoną  liczbę odpowiedzi 
konkursowych.



7. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych biorących udział w konkursie, spełniających 

wymogi Regulaminu, wyłonionych zostaną trzy, które zdaniem jury będą najbardziej 
kreatywne oraz najlepiej wpasują się  w tematykę  konkursu. Ich autorzy otrzymają od 

Cortland Sp. z o.o. nagrody opisane w §3 pkt. 1.

8. Wyboru Zwycięzców dokona specjalnie powołane jury, w skład którego wchodzi trzech 
pracowników Cortland Sp. z o.o. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia 

niespełniające warunków niniejszego Regulaminu.
 

§3.  
Nagrody

1. W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody:

a) Nagroda I stopnia: 1x zestaw Apple AirPods - słuchawki z etui ładującym (MV7N2ZM/A) 
wraz z kubkiem oraz torbą Cortland

b) Nagrody II stopnia: 2x zestaw Apple AirTag wraz z kubkiem oraz torbą Cortland

2. Informacja o wygranej zostanie przekazana Zwycięzcy w komentarzu pod zamieszczonym 
zdjęciem najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Dodatkowo, informacja o 

wygranej zostanie ogłoszona na profilach społecznościowych należących do Organizatora.

3. Nagrody będzie można odebrać za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt wysyłki 
Nagrody ponosi Organizator.

4. Przy odbiorze nagrody należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub pisemne 

upoważnienie Zwycięzcy konkursu do odbioru nagrody, zawierające dane Zwycięzcy i osoby 
upoważnionej do odbioru nagrody, takie jak: imię, nazwisko, adres, numer i seria dowodu 

osobistego, telefon kontaktowy. Osoby niepełnoletnie muszą przekazać Organizatorowi 
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie. W przeciwnym 

wypadku nagroda nie zostanie wydana.

5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca 
Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę. Nagrody nie 

odebrane do 31.12.2021 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

6. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę.



§4.
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na 

piśmie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty jego zakończenia.

2. W przypadku przesłania zastrzeżeń za pośrednictwem poczty decyduje data stempla 
pocztowego.

3. Złożone przez Uczestników zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Organizatora 

niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zastrzeżeń.

§5.  
Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane uzyskane przez Organizatora w związku z organizacją Konkurs będą 

wykorzystywane na potrzeby tego Konkursu zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem 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) – RODO, w szczególności w celu 

przeprowadzenia danego Konkursu, w tym w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji.

2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Cortland 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zgoda 38, NIP: 778-00-43-683, REGON 
630008749, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla miasta Poznania Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000031468. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych, żądania ich 

sprostowania, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. Możecie 
Państwo wycofać udzieloną zgodę, w zakresie jakiego dotyczy ta zgoda. Możecie Państwo 

wnieść  skargę  do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa 
danych narusza przepisy prawa. Ponadto możecie Państwo wnieść w dowolnym momencie 

sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.



3. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez organizatora przez czas konieczny do 

rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, nie 
dłużej niż 1 rok, za wyjątkiem danych Uczestnika, który otrzymał nagrodę – te dane będą 

przechowywane przez czas wynikający z przepisów prawa podatkowego. Dane Uczestnika 
nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem konieczny do udziału 

w Konkursie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz odebrania nagrody. Składając 
Zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w postaci 

imienia na stronach internetowych Organizatora oraz na profilach społecznościowych 
Organizatora.

§6.
Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany lub edycji niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.cortland.pl. Przystępując 

do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 października 2021 roku.


