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Konkurs "Wydruk vs Rzeczywistość" 
REGULAMIN 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin  (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu „Wydruk vs 
Rzeczywistość” (zwanego dalej „Konkursem”). 

2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu internetowego Archinea.pl (zwany dalej „Serwis 
Archinea.pl”). Organizatorem Konkursu jest właściciel i podmiot odpowiedzialny za prowadzenie i 
funkcjonowanie Serwisu Archinea.pl  - Pan Tomasz Melnicki, adres: ul. Ku Słońcu 3/7, 71-073 Szczecin  
(zwany dalej „Organizatorem”). 

3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie pracy będącej kreatywną odpowiedzią na zadanie konkursowe: 
„Wydruk vs Rzeczywistość” (zwana dalej „Pracą Konkursową”)  spełniającej wymagania określone w 
Regulaminie i zgłoszenie  Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 

4. Partnerem konkursu oraz fundatorem nagrody w Konkursie jest firma HP INC POLSKA sp.  z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, adres:  ul. Szturmowa 2A, (02-678) Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy 
KRS pod numerem KRS 0000546115, NIP: 5213690563. 

5. Koordynatorem konkursu, który wykonuje wyłącznie czynności techniczne i nie ponosi 
odpowiedzialności za organizację konkursu jest spółka Lighthouse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 
adres: ul. Grochowska 306/308, (03-840) Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000720479, NIP 1132964563 (zwany dalej „Koordynator”). 

6. Wszelkie informacje konkursowe publikowane będą za pośrednictwem strony www.archinea.pl (zwana 
dalej „Strona Internetowa”) . 

7. Regulamin Konkursu będzie udostępniony na Stronie Internetowej.  
8. Wszelkie inne informacje zawarte na Stronie Internetowej, w tym dotyczące Konkursu mają wyłącznie 

charakter informacyjny. W odniesieniu do Konkursu moc obowiązującą mają wyłącznie zapisy 
Regulaminu. 

9. W celu właściwego przebiegu Konkursu oraz wyboru najlepszej Pracy Konkursowej Organizator powołał 
Jury Konkursowe. 
 

§2 UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych.  

2. Prace Konkursowe mogą być opracowane indywidualnie oraz w zespołach. 
3. Konkurs jest otwarty i jednoetapowy. 
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższych rodzin Organizatora, Partnera, 

Koordynatora także ich pracownicy, ani osoby reprezentujące inne podmioty pozostające z nimi w 
stałych stosunkach handlowych. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonka, wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo. 
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6. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie Pracy Konkursowej i przesłanie Pracy Konkursowej i 
formularza zgłoszeniowego na adres mailowy wskazany z Regulaminie. Z chwilą otrzymania przez 
Organizatora Pracy Konkursowej  oraz formularza zgłoszeniowego od osób, które spełniają warunki 
udziału w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie następuje uzyskanie statusu 
Uczestnika Konkursu (zwanego dalej „Uczestnikiem”), z zastrzeżeniem zapisów w §3 ust. 5. 

§3 UDZIAŁ W KONKURSIE 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja Regulaminu.  
2. Wysłanie Pracy Konkursowej oznacza akceptację przez Uczestnika zapisów Regulaminów. 
3. Sposób zgłaszania Prac Konkursowych jest określony w § 5. 
4. Przesłanie Pracy Konkursowej, która jest niezgodna z zapisami Regulaminu może skutkować 

jej nie przyjęciem do udziału w Konkursie. 
5. Organizator podczas przyjmowania Zgłoszeń Konkursowych do Konkursu ma prawo weryfikacji 

informacji określonych w §2 ust. 1 i 5. Osoby, które nie spełnią wyżej opisanych zapisów, nie będą 
zakwalifikowane do udziału w Konkursie. 

6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 
7. Organizator zapewnia sobie prawo do publikowania i wykorzystywania, w tym w Serwisie Archinea.pl i na 

Stronie Internetowej tylko wybranych Zgłoszeń Konkursowych. 
8. Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nimi związanych, a także prawa do żądania wydania 

nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

§4 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród Prac Konkursowych nadesłanych przez Uczestników, 
najlepszej i najciekawszej, która w ciekawy sposób przedstawi główne hasło konkursu – „Wydruk vs 
Rzeczywistość”.  

2. Technika prac dowolna – kolaż, zdjęcie, grafika, ilustracja. 
3. Obowiązujący format pracy to plansza rozmiaru B2 w orientacji poziomej (długość: 70cm x 

wysokość: 50cm).  
4. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie Pracy Konkursowej w wersji cyfrowej – na 1 

planszy. Dopuszczalny format pliku z Pracą Konkursową to JPG lub PDF, (rozdzielczość 300 dpi, 
objętość pliku do 20 MB). 

5. Praca konkursowa nie może zawierać treści reklamowych, ani posiadać znaków towarowych takich jak: 
logo oraz oznaczeń dotyczących jakichkolwiek podmiotów.  

6. Praca Konkursowa może  również zawierać wizerunki Uczestnika lub innych osób,  z zastrzeżeniem 
postanowień §13 niniejszego Regulaminu . 

7. Praca Konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, niezgodnych z zasadami 
współżycia społecznego, dobrymi obyczajami,  oraz niezgodnych z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa,  naruszających prawa i/lub dobre imię i/lub renomę Organizatora, Partnera 
Konkursu, Koordynatora,  dobra osobiste jakichkolwiek osób, zawierające treści dyskryminujące płeć, 
rasę, narodowość, język, religię  lub posiadające charakter pornograficzny. 
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8. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw 
pokrewnych w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. Nr 
24, poz. 83, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych. 

§5 ZGŁOSZENIE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace Konkursowe można przesyłać do Organizatora w dniach od 1 września  2021 roku, godz. 9.00 do 
31 października 2021 roku, godz. 16.00.  

Uwaga: Termin nadsyłania Prac Konkursowych został przedłużony do 30 listopada 2021 roku, 
godz. 16.00. 

2. Prace Konkursowe można przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres email:  
archinea@archinea.pl. 

3. Wraz z Pracą Konkursową osoba zgłaszająca się do Konkursu powinna w tej samej wiadomości 
przesłać formularz zgłoszenia z następującymi danymi osobowymi: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, 
adres e-mail, adres do korespondencji, a także dane osobowe pozostałych autorów Pracy Konkursowej, 
w przypadku pracy zespołowej (zwane dalej „Zgłoszenie Konkursowe”). 

4. O zachowaniu terminu Zgłoszenia  Konkursowego, o którym mowa w powyższym ust.1, decyduje data i 
godzina wpływu Zgłoszenia Konkursowego (to jest Pracy konkursowej wraz z wypełnionym 
formularzem)  do Organizatora. Osoby, których Prace Konkursowe wpłyną do Organizatora przed lub po 
terminie zgłoszeń określonym w ust. 1, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

5. Każdy Uczestnik może wysłać wyłącznie jedną Pracę Konkursową. Po wysłaniu Pracy Konkursowej do 
Organizatora, Uczestnik nie może dokonywać w niej zmian, korekt ani modyfikacji.  

6. Organizator ma prawo weryfikacji danych osobowych lub innych informacji, o których mowa w ust.3 oraz 
spełnienia przez zgłaszającego uczestnictwo warunków udziału w Konkursie. Odmowa weryfikacji 
prawdziwości danych Uczestnika , złożenie nieprawdziwych oświadczeń dotyczących Uczestnika albo 
posługiwanie się przez Uczestnika nieprawdziwymi danymi osobowymi, skutkuje wykluczeniem 
Uczestnika z Konkursu. 

7. O przyjęciu Pracy Konkursowej przez Organizatora Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową  
na podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu Konkursowym adres e-mail, w ciągu 14 dni od zgłoszenia 
Pracy Konkursowej do Konkursu zgodnie z Regulaminem. 

8. Jeśli uczestnik nie otrzyma potwierdzenia – ma możliwość kontaktu z Organizatorem w celu upewnienia 
się, czy jego Praca Konkursowa dotarła: Tomasz Melnicki, tel. 504 804 328 / email: 
tomasz.melnicki@archinea.pl 

§6 OCENA PRAC KONKURSOWYCH, JURY KONKURSU. 

1. Prace konkursowe, które spełniają kryteria Regulaminu Konkursu oceniane będą  przez Jury Konkursu 
według subiektywnego uznania Jury Konkursowego, kierującego się między innymi następującymi 
kryteriami:  

- pomysł – stanowiący kreatywną odpowiedź na zadanie konkursowe  
„Wydruk vs Rzeczywistość”, 
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- oryginalność,  
- estetyka. 
 

2. Oceny Prac Konkursowych i wyboru najlepszej Pracy Konkursowej dokona Jury Konkursu. 
3. Jury Konkursu składa się z wybranych przez Organizatora i Partnera osób. 
4. Jury Konkursu tworzą: 

 Wiesław Makówka, Business Development Manager w HP Polska, 
 Bartłomiej Bajon, główny architekt i jeden z założycieli wielokrotnie nagradzanej poznańskiej 

pracowni architektonicznej PL.architekci 
 Tomasz Melnicki, właściciel twórca portalu Archinea.pl, organizator konkursu,  
 

5. Członkowie Jury Konkursu po otrzymaniu Prac Konkursowych zakwalifikowanych przez Organizatora do 
Konkursu wybiorą w drodze dyskusji jedną najlepszą Pracę Konkursową, której autor zostanie 
nagrodzony nagrodą główną;  

6. Zwycięzcą Konkursu (dalej: "Zwycięzca") jest Uczestnik wyłoniony przez Jury Konkursu, które dokonuje 
wyboru Zwycięzcy według własnej subiektywnej oceny, biorąc pod uwagę między innymi zgodność 
Zgłoszenia Konkursowego z Regulaminem. 

7. Decyzje Jury Konkursowego i  Organizatora  są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
8. Organizatorowi  przysługuje prawo wyboru alternatywnego nagrodzonego Uczestnika, spośród 

Uczestników, którzy przesłali Prace Konkursowe w przypadku, gdy: 
a)  Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie 

celem realizacji prawa do nagrody, 
b)  Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie, 
c)  Organizator nie otrzyma od Zwycięzcy, w terminie wskazanym przez Organizatora wszystkich 

ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane, 
d)  Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego 

Regulaminu, 

 §7 ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU  

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane  30 listopada 2021 roku na Stronie Internetowej  Organizatora 
(www.archinea.pl) poprzez podanie imienia i nazwiska Zwycięzcy, ewentualnie wraz z publikacją Pracy 
Konkursowej. 

Uwaga: W związku z przedłużeniem terminu nadsyłania prac konkursowych, zmianie uległ także 
termin ogłoszenia wyników Konkursu. Rozstrzygniecie Konkursu wraz z podaniem wyników 
Konkursu nastąpi 3 stycznia, 2022 roku. 

2. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Zwycięzca, w celu umożliwienia przekazania Nagrody jest 
obowiązany do kontaktu z Organizatorem  w terminie kolejnych 10 dni roboczych liczonych od dnia 
zamieszczenia informacji o wygranej w celu wskazania adresu, na który ma zostać przesłana nagroda 
oraz podania innych niezbędnych danych osobowych, do wydania nagrody i odprowadzenia podatku 
dochodowego od nagrody, takich jak adres zamieszkania, numer PESEL, właściwy urząd skarbowy, 
wysyłając maila na adres mailowy: archinea@archinea.pl, pod rygorem utraty prawa do nagrody, a 
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także celem ewentualnego ustalenia wszystkich innych danych i terminów koniecznych do skutecznej 
realizacji prawa do nagrody.  

3. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora lub Partnera w terminie 30 dni od dnia przekazania 
adresu wysyłki przez Uczestnika oraz innych danych wskazanych w ust. 2. Nagroda zostanie wysłana 
kurierem wybranym przez Organizatora lub Partnera Konkursu, na koszt wysyłającego. 

4. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora od Zwycięzcy kontaktu w terminie określonym w ust. 2. 
powyżej, Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody. Podobnie Zwycięzca traci prawo do nagrody, 
która nie została przez niego odebrana. Nagrody nieodebrane  pozostają własnością Organizatora. 

5. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu 
realizacji prawa do nagrody oraz podania wszystkich wymaganych prawem danych.  

6. Organizator  lub Partner zastrzegają sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli 
będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia należnego podatku dochodowego od 
nagrody. 

7. Organizator oraz Partner mają prawo informować media,  w tym prasę, serwisy internetowe, radio i 
telewizję, wraz z publikacją najciekawszych Prac Konkursowych oraz danych osobowych ich autorów 
(imię i nazwisko), a Uczestnik Konkursu wyraża na powyższe zgodę przesyłając Pracę Konkursową. 

§8 NAGRODA W KONKURSIE. OBOWIĄZEK PODATKOWY  

1. Nagrodą główną w Konkursie będzie  ploter HP DesignJet Studio 24" o wartości 7599 zł (słownie: 
siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

2. Potwierdzeniem odbioru nagrody jest list przewozowy firmy kurierskiej dostarczającej nagrodę pod 
adres wskazany przez Zwycięzcą do przesłania nagrody,  potwierdzający odbiór przesyłki. 

3. Prawa do udziału w Konkursie oraz prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na osoby 
trzecie. 

4. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody, w tym na gotówkę. 
5. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przewidzianej w Konkursie przez Zwycięzcę Konkursu prawo 

do nagrody wygasa. W tym wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 
8. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody również, jeżeli: 

a) nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody zgodnie z Regulaminem; 
b) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane; 
c) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie; 
d) naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu; 
e) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

9. Organizator i Partner ponoszą odpowiedzialność za przekazanie nagrody, o której mowa w § 8 ust. 1, 
przy czym nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn 
niezależnych od nich, a zwłaszcza podania błędnych danych  osobowych przez Zwycięzcę. Nagrody nie 
wydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora lub Partnera Konkursu. 

10. Odpowiedzialność Organizatora i Partnera wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest 
ograniczona do wysokości wartości nagrody. 

11.  Od wartości nagrody   Zwycięzca nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem 
Koordynatora podatku dochodowego od osób fizycznych. Za pobranie i odprowadzenie należnego 
podatku odpowiedzialny będzie Koordynator.  Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po potrąceniu 
kwoty podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 
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10% powstaje od wartości nagrody, przy czym w odniesieniu do nagrody składającej się z dwóch 
elementów, wartość podatku dochodowego zostanie obliczona od łącznej wartości wygranych w 
Konkursie nagród. Nagroda rzeczowa w Konkursie będzie powiększona o tzw. część pieniężną nagrody, 
równą wartości podatku dochodowego należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, o wartości 10 % wartości nagrody rzeczowej oraz 10% wartości 
nagrody pieniężnej (to jest w kwocie stanowiącej 11,11% wartości brutto Nagrody rzeczowej).  

12. Mając na uwadze postanowienia ust. 11 powyżej pieniężna część nagrody zostanie pobrana przez 
Partnera jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanej w 
Konkursie nagrody i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku 
zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie 
wydawana Zwycięzcy. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, a służy jedynie 
sfinansowaniu podatku dochodowego. 

13. W związku z obowiązkiem pobrania i odprowadzenia podatku od Nagrody przez Koordynatora, na 
żądanie Koordynatora Zwycięzca będzie zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza osobowego 
zawierającego dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia i złożenia we właściwym Urzędzie 
Skarbowym deklaracji PIT. Deklaracja PIT zostanie wysłana na adres właściwego dla Zwycięzcy Urzędu 
Skarbowego oraz na adres Zwycięzcy podany w kwestionariuszu w terminie zgodnym z ustawą o 
podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i 
terminowość podania danych niezbędnych do wypełnienia deklaracji PIT, a niewypełnienie tego 
obowiązku przez Zwycięzcę skutkować będzie utratą prawa do Nagrody. 

§9 ZGODNOŚĆ Z ZAPISAMI REGULAMINU  

1. Naruszenie któregokolwiek z zapisów Regulaminu może powodować wykluczenie Uczestnika z udziału 
w Konkursie.  

2. Decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie może podjąć Organizator. 
3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia 

w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków 
niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez przesłanie 
wiadomości na adres email, wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym. Decyzja Organizatora o 
wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna. 

4. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z 
obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa 
i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, Partnera Konkursu, Koordynatora,  prawa osób trzecich, 
naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób 
trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do 
przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. 

5. Decyzja o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu zostanie przekazana na jego adres e-mail lub adres do 
korespondencji podany w zgłoszeniu do Konkursu.  

6. Decyzja Organizatora o wykluczeniu jest ostateczna i wiążąca. 

§10 REKLAMACJE I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSU 

1. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące organizacji Konkursu Uczestnicy mogą składać listem poleconym 
w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora (Tomasz Melnicki, ul. Ku Słońcu 3/7, 71-
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073) w okresie od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, tj. 30 listopada 2021 roku do dnia  14 grudnia 
2021 roku, a także pocztą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: 
tomasz.melnicki@archinea.pl. 

Uwaga: W związku z przedłużeniem terminu nadsyłania Prac Konkursowych oraz rozstrzygnięcia 
Konkursu, reklamacje i zastrzeżenia będzie można składać w okresie od dnia ogłoszenia 
wyników Konkursu, tj. 3 stycznia 2022 roku do dnia 17 stycznia 2022 roku. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe osoby składającej zastrzeżenia (imię i nazwisko, adres do 
korespondencji, telefon oraz adres e-mail) a także opis zastrzeżeń. 

3. O terminie zgłoszenia reklamacji lub zastrzeżeń dotyczących Konkursu decyduje data otrzymania 
wiadomości. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 21 dni roboczych od 
daty otrzymania, z uwzględnieniem opinii Jury Konkursu. 

4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym (na 
wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji) lub pocztą elektroniczną na wskazany adres 
email najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

5. Decyzje Organizatora  są ostateczne, przy czym powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień 
przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń przewidzianych 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa dla uprawnień przysługujących konsumentowi, w tym w 
szczególności prawa  do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

§11 PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE 

1. Zgłoszenie Pracy Konkursowej Organizatorowi w Konkursie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez 
Uczestnika iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  a także innych 
praw niezbędnych do wykorzystania Pracy Konkursowej w Konkursie, w tym opublikowania Pracy 
Konkursowej, a Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób praw autorskich i pokrewnych ani dóbr 
osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Pracy 
Konkursowej Uczestnik przesyłając Pracę Konkursową oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz 
wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do wykorzystania Pracy Konkursowej zgodnie z 
Regulaminem, w tym do opublikowania Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem. 

2. W przypadku roszczeń osób trzecich Uczestnik jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty, na jakie 
narażony zostanie Organizator, Partner  lub Koordynator. Uczestnik Konkursu ponosi pełną 
odpowiedzialność za niezgodne z prawdą oświadczenie Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do 
naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator, Partner  i/lub Koordynator z tytułu ewentualnych 
roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im 
prawami do Pracy Konkursowej przesłanej przez Uczestnika. 

3. Przesyłając  Pracę Konkursową,  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, 
publikację i rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w celach promocyjnych przez Organizatora oraz 
Partnera Konkursu i z chwilą przesłania Pracy Konkursowej udzielają im nieodpłatnej, nieograniczonej 
czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie Pracy Konkursowej na  następujących 
polach eksploatacji:  
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a) zwielokrotnianie i powielanie dowolną techniką (w tym cyfrową i drukiem), powielanie w pamięci 
komputera oraz rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci Internet, 
sieci komputerowej, multimedialnej, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do Pracy Konkursowej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;   

b) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 

c) rozpowszechnianie Pracy Konkursowej, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, 
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie; 

d) publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w Internecie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet 
lub Intranet, udostępnianie w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów 
odpłatnych lub nieodpłatnych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z 
zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, 
komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych 
technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), 

e) publikowanie Pracy Konkursowej na Stronie Internetowej i w Serwisie Internetowym,  a także we 
wszystkich mediach własnych Organizatora i Partnera Konkursu  (strona internetowa, profile 
Organizatora i Partnera Konkursu w mediach społecznościowych w tym Facebook, Instagram); 

f) wykorzystywanie w innych przekazach tworzonych i/lub rozpowszechnianych w związku z 
realizacją Konkursu jak również w przygotowywanych przez Organizatora  i Partnera Konkursu 
materiałach promocyjnych lub reklamowych niezależnie od wykorzystywanego środka promocji 
(np. prasa, Internet, media społecznościowe, newslettery, plakaty,  ulotki, broszury); 
(zwane dalej „Pola Eksploatacji”). 

4. Licencja uprawnia do udzielenia sublicencji. 
5. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji 

Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Pracy 
Konkursowej. 

6. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: 
a)  wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora i Partnera, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej 
zgody Uczestnika, opracowań Pracy Konkursowej, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, 
skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora i Partnera z tych opracowań na Polach Eksploatacji 
wskazanych w niniejszym Regulaminie; 
b) zezwala Organizatorowi i Partnerowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w 
szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Pracy Konkursowej oraz rozporządzanie tymi 
opracowaniami na Polach Eksploatacji wskazanych w Regulaminie; 
c) upoważnia Organizatora i Partnera do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Pracy 
Konkursowej, a także udostępnieniu Pracy Konkursowej bądź to anonimowo, bądź też z podaniem 
imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika; 
d) przenosi na Organizatora i Partnera prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
do Pracy Konkursowej. 

7. Organizator i Partner  mogą korzystać z przesłanych Prac Konkursowych  dla celów reklamowych, 
promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, 
radio, Internet itp.), w tym zamieszczanie na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i 
informacyjnych, na drukach firmowych, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych 
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oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień, w tym w 
szczególności na rzecz Koordynatora. 

8. Z tytułu złożonych powyżej oświadczeń, Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. 
W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez 
Organizatora lub Partnera, zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Partnera z wszelkiej 
odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób 
trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora lub Partnera w każdym sporze sądowym lub w 
przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora i Partnera  do każdego sporu 
sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora lub Partnera, zobowiązuje się 
zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty 
procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych 
roszczeń osób trzecich,  w szczególności poniesie opłaty za wykorzystanie Pracy Konkursowej na rzecz 
autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 

9. Organizator zobowiązuje się reagować na wszelkie wiadomości i otrzymane informacje o naruszeniach 
praw osób trzecich. 

10. Organizator oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, jakich mogą doznać osoby trzecie 
w związku z działaniami Uczestników Konkursu.  

11. Organizator i Partner ponoszą odpowiedzialność za poszanowanie autorskich praw osobistych i 
majątkowych Uczestników, przysługujących im do Prac Konkursowych. 

 
§12   PRAWA DO WIZERUNKU  

1.   Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik: 

a) wyraża nieodwołalnie, bezterminowo i nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika i 
innych osób, których wizerunki będą zawarte w Zgłoszeniu na zdjęciach przesłanych przez Uczestnika  
na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie; 

b) zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby, których wizerunki zostaną utrwalone w Zgłoszeniu, 
że udział w tych działaniach wiąże się z wyrażeniem przez każdego z nich nieodwołalnej, bezterminowej 
i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunków, które będą opublikowane i wykorzystywane na 
polach eksploatacji wskazanych  niniejszym Regulaminie, 

c) zobowiązuje się zapewnić, że udział w Zgłoszeniu i w zdjęciach wezmą tylko osoby, które wyrażą 
zgodę na działania o jakich mowa punktach powyżej i będą pełnoletnie; 

d) zobowiązuje się, że w przypadku skierowania przez osoby  utrwalone na zdjęciach w Zgłoszeniu, 
jakichkolwiek roszczeń do Organizatora, Partnera lub Koordynatora dotyczących wykorzystania ich 
wizerunku w sposób wskazany w punktach powyżej, zwróci tym podmiotom  wszelkie poniesione przez 
te podmioty wydatki związane z takimi roszczeniami, w tym wypłacone odszkodowania. 

2.  W przypadku, gdy Zgłoszenie zawiera wizerunek Uczestnika lub osób trzecich Uczestnik Konkursu 
zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich 
wizerunku  w zakresie, w jakim udziela licencji zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

3.  Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator, Partner 
lub Koordynator  lub inne osoby z nimi współpracujące, z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich 
związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia. 
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4.  Uczestnik nie ma prawa do wynagrodzenia za wykorzystanie jego wizerunku lub wizerunku osób 
trzecich. W związku z dobrowolnością udziału w Konkursie, Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń 
wobec Organizatora, Partnera i Koordynatora z tytułu wykorzystania wizerunku Uczestnika lub innych 
osób trzecich, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

§13  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu trwania Konkursu. 
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, przy czym   w sprawach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
3. Organizator, Partner oraz Uczestnicy Konkursu będą starali się rozwiązywać ewentualne spory 

dotyczące Konkursu w sposób ugodowy. Spory dotyczące Konkursu, który nie uda się rozstrzygnąć 
ugodowo lub polubownie będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

4. Kontakt z Organizatorom i Partnerem Konkursu będzie odbywać się poprzez wskazane numery 
telefonów i adresy e-mail: 
1. tomasz.melnicki@archinea.pl / tel. 504 804 328 w imieniu Organizatora 
2. a.trefon@lhse.pl / tel. 668 856 985  w imieniu Partnera. 

5. Organizator, Partner Konkursu i Koordynator Konkursu  nie są odpowiedzialni za niedostępność 
Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantują, że strony internetowe 
będą wolne od zakłóceń lub błędów, a także nie biorą  odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych 
lub uszkodzenia podczas lub po transmisji. 

6. Organizator, Partner Konkursu i Koordynator Konkursu    nie ponoszą  odpowiedzialności za opóźnienia 
lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn od nich  
niezależnych. 

7. Organizator, Partner Konkursu i Koordynator Konkursu  nie ponoszą  odpowiedzialności za 
nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść 
Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z 
dobrymi obyczajami.  

8. Do zakończenia czasu trwania Konkursu, Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień 
niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 
specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie 
Internetowej. Zmiany nie mogą jednak dotyczyć praw nabytych w Konkursie do czasu ogłoszenia 
zmiany. Każdy Uczestnik może wówczas zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie bez podawania 
przyczyny i bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. 

§14 DANE OSOBOWE 

1. Przedstawienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie. 
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na wykorzystanie wizerunku, będzie 
skutkować odmową przyjęcia Pracy Konkursowej do Konkursu i przekazania nagrody 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora i Partnera z zachowaniem 
poufności, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i chronią przed ich utraceniem, nieuprawnionym 
ujawnieniem i zniszczeniem, 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 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–880 zwanym dalej RODO oraz polskimi przepisami: ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO) i innymi przepisami 
przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia RODO Administratorem danych osobowych 
Uczestników Konkursu jest Organizator to jest Pan Tomasz Melnicki , adres: ul. Ku Słońcu 3/7, 71-073 
Szczecin. Kontakt z Administratorem jest zapewniony za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez 
adres e-mail: tomasz.melnicki@archinea.pl oraz telefonicznie: 504 804 328.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
Uczestnika Konkursu wyrażana poprzez przesłanie Pracy Konkursowej w Konkursie i tym samym 
akceptację niniejszego Regulaminu (zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO). 

5. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, 
telefon, adres zamieszkania, ewentualnie wizerunek, jeśli Praca Konkursowa będzie zawierać wizerunki 
Uczestnika lub innych osób.. 

6. Dane osobowe Zwycięzcy niezbędne do uzyskania nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego 
obejmują także adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, właściwy urząd skarbowy i inne dane 
wymagane przez organy podatkowe do właściwego odprowadzenia podatku dochodowego.  

7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi lub zażaleń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku gdy stwierdzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Organizator ma prawo powierzyć Partnerowi dane osobowe Uczestników w celu dokonania oceny prac 
zgłoszonych do Konkursu i wyboru zwycięskiej pracy przez Jury Konkursu. 

9. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Partnera w niezbędnych 
zakresach podanych w Regulaminie (weryfikacji autorstwa prac konkursowych i prawidłowości 
dokonania zgłoszeń oraz spełnienia innych wymogów Regulaminu Konkursu, ogłoszenia wyników 
Konkursu i ich publikacji, wręczenia nagrody, ewentualnego postępowania reklamacyjnego). 

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu w innych celach niż 
realizacja Konkursu, promocja Konkursu, publikacja wyników Konkursu oraz wysłanie przyznanej 
nagrody. 

11. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne i po 
upływie okresu reklamacyjnego Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym zdjęcia (wizerunki) 
zostaną zniszczone.  

12. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z 
upływem maksymalnie 6 (sześciu) miesięcy od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania 
danych osobowych Uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wypłacenie nagrody w Konkursie (w związku z 
obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).Uczestnik Konkursu ma prawo sprzeciwu, 
prawo cofnięcia zgody na publikację jego danych osobowych, w tym wizerunku oraz prawo dostępu do 
treści swoich danych osobowych i żądania ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

13. Do zakończenia Konkursu i wydania nagrody Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail 
Organizatora wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości 
musi zostać zawarte Imię i Nazwisko Uczestnika. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody. 
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14. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż 
państwo członkowskie Unii Europejskiej) ani organizacji międzynarodowej (z uwzględnieniem 
międzynarodowego charakteru sieci Internet). 

15. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która 
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne 
lub w podobny sposób istotnie  wpływa na Uczestnika. 

16. Dane osobowe Uczestników Konkursów mogą podlegać profilowaniu w związku ze statystyką 
marketingową nie wywołującym wobec Uczestnika skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie 
wpływającemu na Uczestnika. 

17. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym opublikowania Pracy 
Konkursowej na Stronie Konkursowej, promocji Konkursu, przekazania nagród, odprowadzenia podatku 
dochodowego od wartości nagrody, współpracy z  Partnerem Konkursu i  Koordynatorem, a w związku z 
tym zamieszczenia Prac Konkursowych i wykorzystywania na polach eksploatacji przez okres licencji.  

18. Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania na rzecz Partnera Konkursu spółkę HP 
INC POLSKA sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. Szturmowa 2A, (02-678) WARSZAWA, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000546115 przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS, NIP: 5213690563 oraz Koordynatora Konkursu spółkę 
Lighthouse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Grochowska 306/308, (03-840) Warszawa 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720479, NIP 
1132964563. 

19. Partner Konkursu i Koordynator Konkursu  są podmiotami przetwarzającymi dane powierzone przez 
Administratora, w ramach umów zawartych z Administratorem, który może dokonać dalszego 
powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz Partnera Konkursu i Koordynatora, z którymi 
współpracuje przy okazji realizacji świadczeń związanych z Konkursem. Partner Konkursu i Koordynator 
są podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w celu realizacji świadczeń dotyczących Konkursu, w 
tym jego promocji .  

20. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania firmie księgowej prowadzącej obsługę 
księgową, a także pracownikom i współpracownikom, Organizatora, Partnera Konkursu i Koordynatora, 
dostawcom usług IT, agencjom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,   w celu 
organizacji Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu i realizacji nagród.  W przypadku powierzenia danych 
osobowych na podstawie podpisanych umów z podmiotami przetwarzającymi Administratora danych 
(podmioty trzecie), przekazanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych, Administrator danych 
wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania 
powierzonych danych jedynie w celu świadczenia związanych z realizacją Konkursu. 

21. Uczestnik Konkursu wysyłając Pracę Konkursową wyraża również dla Organizatora i Partnera Konkursu 
poniższe zgody marketingowe  o następującej treści: 
a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Partnera Konkursu moich  danych 

osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu  i adresu email w celu przesyłania 
informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora i 
Partnera Konkursu za pomocą wiadomości sms i wiadomości email (zwana dalej „Zgoda 
Marketingowa 1”); 

b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Partnera Konkursu moich danych osobowych 
w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji 
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marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora i Partnera 
Konkursu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 
2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Zgoda Marketingowa 2”); 

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie 
numeru telefonu przez Organizatora i Partnera Konkursu w celu prowadzenia działań 
marketingowych  dla celów marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo 
telekomunikacyjne (zwana dalej „Zgoda Marketingowa 3”), przy czym Uczestnik ma prawo cofnąć 
każą osobno lub wszystkie zgody marketingowe łącznie,  poprzez przesłanie na adres email:  
archinea@archinea.pl,  maila o treści „Cofam Zgodę Marketingową 1”, „Cofam Zgodę Marketingową 
2” lub  „Cofam Zgodę Marketingową 3”, co nie uniemożliwi wzięcia  udziału w Konkursie, o ile 
Organizator nie będzie miał wątpliwości co do zakresu wycofanych zgód. 

 


