Regulamin akcji pod nazwą „FotoMozaiki”
1. Organizatorem akcji promocyjnej, pod nazwą „FotoMozaiki” (dalej jako: akcja) jest Jacek
Stachera, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Boscata Jacek
Stachera wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
identyfikujący się numerem REGON 141880204, oraz numerem NIP 527 234 12 84, z
siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-793) przy ul. Przy Bażantarni 13 (dalej:
„Organizator”), działający na zlecenie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadającym numer
identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale
zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 22 lipca 2019 r. wynosi 169 347
928,00 złotych (dalej: jako Zleceniodawca).
2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz
Organizatora obowiązuje w dniach 23.07-3.08.2019 r. i dostępny jest
https://mbanknaasp.pl/mosaic/regulamin.pdf
3. Celem akcji jest utworzenie ze zdjęć Uczestników foto mozaiki o wymiarach 14 400 x
7 200 px. Przedstawiającej Key Visual akcji, umieszczonej na stronie internetowej pod
adresem www.mbanknaasp.pl oraz część foto mozaiki Offline będzie umieszczona na
wzgórzu ASP na terenie 25. Pol’and’rock Festival Kostrzyn nad Odrą 2019.
4. Foto mozaika będzie składała się z ramki oraz zdjęcia przedstawiającego Key Visual akcji
w sumie 7 200 zdjęć (offline 3600 zdjęć online 3600 zdjęć). Foto mozaika będzie
dostępna pod adresem https://mbanknaasp.pl do dnia 15.08.2019 r.
5. Akcja stanowi próbę ustanowienia Rekordu Polski na największy fotoalbum online ze
zdjęć (1 miesiąc).
6. Foto mozaika offline rozpoczyna się w dniu 01.08.2019 r. o godzinie 10.00 i kończy w
dniu 03.08.2019 r. o godzinie 22.00. W dniu 02.08.2019 r. akcja przeprowadzana jest w
godzinach 10.00-22.00.
7. Foto mozaika online rozpoczyna się w dniu 23.07.2019 r. o godzinie 00:12:00 i trwa do
dnia 3.08.2019r. do godziny 23:59:59.
8. Zdjęcia do foto mozaiki offline dodawane są w czasie trwania akcji podczas 25
Pol’and’rock festiwal Kostrzyn nad Odrą 2019. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w
akcji muszą zgłosić się do hostess, które tabletami wyposażonymi w specjalną aplikację
zrobią zdjęcia Uczestnikowi. Każdego dnia trwania akcji na wzgórzu ASP będzie
wystawiona specjalna ściana do wyklejania mozaiki, przeznaczona każdorazowo na 1200
zdjęć.
9. Jeżeli w czasie trwania akcji hostessy zrobią Uczestnikom akcji więcej niż 1200 zdjęć,
każde następne zdjęcie robione Uczestnikowi, nie zostanie wydrukowane i umieszczone w
foto mozaice offline, a zostanie umieszczone w foto mozaice online. Uczestnik po
podaniu swojego numeru telefonu otrzyma sms z informacją o położeniu zdjęcia na foto
mozaice online, kod do zdjęcia oraz link do strony www ze zdjęciem. Zdjęcie zostanie
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ułożone na foto mozaice online w losowo wybranym miejscu - jednakże przez cały czas
trwania akcji zdjęcie nie zmieni swojego położenia.
10. Uczestnik przed zrobieniem mu zdjęcia zobowiązany jest wyrazić zgodę na utrwalenie,
zwielokrotnianie i rozpowszechnianie wizerunku, jeżeli Uczestnik chce otrzymać
informację o położeniu zdjęcia na foto mozaice niezbędne jest podanie numeru telefonu
kontaktowego.
11. Jeżeli zdjęcie ma przedstawiać więcej niż jednego Uczestnika, każdy z Uczestników
zobowiązany jest do wyrażenia zgody na utrwalenie, zwielokrotnianie i
rozpowszechnianie wizerunku, zaś tylko jeden z Uczestników podaje numer telefonu
kontaktowego.
12. Hostessa ma prawo odmówić wykonania zdjęcia lub jego zamieszczenia w foto mozaice
jeżeli na zdjęciu były umieszczone treści zabronione przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa lub w szczególności naruszające dobre obyczaje, dobra osobiste
lub prawa osób trzecich. Decyzje o odmowie wykonania zdjęcia lub zamieszczenia
zdjęcia w foto mozaice są ostateczne.
13. Po wykonaniu zdjęcia Uczestnik lub w przypadku kiedy zdjęcie przedstawia więcej niż
jednego Uczestnika osoby na nim przedstawione akceptują zdjęcie. W przypadku braku
akceptacji zdjęcia hostessa wykonuje zdjęcie jeszcze jeden raz. Zdjęcie które nie zostało
wykorzystane jest usuwane bezpośrednio po jego odrzuceniu lub w terminie 24 godzin od
jego zrobienia.
14. Organizator nie tworzy bazy danych numerów telefonów komórkowych.
15. Po wykonaniu zdjęcia hostessa informuje, że wydruk zdjęcia będzie dostępny do odbioru
w przeciągu 5 minut od zrobienia w punkcie Mozaika na wzgórzu ASP. Uczestnicy mogą
sami wkleić zdjęcie na ścianę znajdującą się na wzgórzu ASP. Jeżeli w przeciągu 30
minut od czasu wydruku zdjęcie nie zostanie odebrane przez Uczestnika i nie zostanie
wklejone, obsługa wklei zdjęcie na ścianę. Dodatkowo zdjęcie zostanie umieszczone na
foto mozaice online i będzie tworzyło całość foto mozaiki online i offline.
16. Uczestnictwo w Foto mozaice online polega na umieszczeniu w czasie trwania akcji
zdjęcia w aplikacji Instagram opatrzonego hasztagiem #mBanknaASP jako postu
publicznego. Organizator pobierze zdjęcie, nick oraz opis i umieści zdjęcie w losowo
przydzielonym miejscu na foto mozaice online. Zdjęcie powinno być w formacie jpg o
wielkości nie przekraczającej 100 kB, o rozdzielczości nie mniejszej niż 50dpi i nie
większej niż 150 dpi.
17. Jeden użytkownik Instagrama może opatrzeć hasztagiem #mBanknaASP maksymalnie
pięć zdjęć.
18. Uczestnik przystępując do akcji oświadcza, iż posiada pełnię autorskich praw
majątkowych do zdjęcia umieszczonego w Instagramie przez Uczestnika i opatrzonego
#mBanknaASP oraz że zdjęcie jest pozbawione wad prawnych, w tym w szczególności
nie jest plagiatem, nie narusza dobrych obyczajów, dóbr osobistych lub praw osób
trzecich. Uczestnik oświadcza, iż uzyskał w zakresie niezbędnym do zgodnego z prawem
i regulaminem udziału w akcji zgodę osób, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu
w zakresie korzystania z wizerunku tych osób. Zdjęcie nie może przedstawiać przemocy,
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nagości, treści uznanych za sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa
lub z dobrymi obyczajami lub jako naruszające prawa osób trzecich.
19. Uczestnik biorąc udział w akcji z chwilą wprowadzenia zdjęcia opatrzonego
#mBanknaASP do Instagrama udziela Organizatorowi licencji na korzystanie przez
Organizatora z całości autorskich praw majątkowych do zdjęcia na czas trwania
autorskich praw majątkowych bez ograniczeń terytorialnych, oraz do wykonywania praw
zależnych z prawem do udzielania sublicencji osobom trzecim, na następujących polach
eksploatacji:
(A) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wszelkimi innymi środkami i
technikami, w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności na wszelkiego rodzaju i
formatu płytach CD-ROM, DVD, blue ray, dyskach optycznych, magnetooptycznych,
magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących;
(B) wprowadzanie do pamięci serwerów (komputerów) w zakresie niezbędnym dla
udostępniania zdjęcia na 25. Pol’and’rock Festival Kostrzyn nad Odrą 2019 r. tym w
szczególności serwisach Internetowych, multimedialnych, prowadzonych za pomocą
sieci telekomunikacyjnych;
(C) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zdjęć;
(D) w zakresie rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt (b) –(c)
powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
w ramach sieci Internet, sieci multimedialnych, sieci telekomunikacyjnych.
20. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania w imieniu Uczestnika w
szczególności o formie udostępnienia zdjęcia publiczności, fragmentaryzacji,
przemontowywaniu, ekstrakcji poszczególnych elementów w celu ich rozpowszechnienia
zgodnie z wolą Organizatora. Ponadto Uczestnik zezwala Organizatorowi na
wykonywanie autorskich praw osobistych przez inne podmioty oraz udziela
Organizatorowi prawa do rozporządzania wszystkimi powołanymi w niniejszym ustępie
zgodami, uprawnieniami, zezwoleniami.
21. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęcia w całości lub w częściach, a także na
połączenie z innymi utworami, w tym utworami słownymi, graficznymi, słownograficznymi, audialnymi, audiowizualnymi itp. W szczególności podczas wykonywania
praw nabytych do zdjęć Organizator jest uprawniony do przerywania zdjęć reklamami i
materiałami promocyjnymi, wedle własnego uznania. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na
działania promocyjne i reklamowe a w przypadku rozpowszechnienia w dowolnych
mediach, na dowolnych nośnikach i kanałach rozpowszechniania, w tym w filmach,
trailerach, fotosach, recenzjach, opisach, komentarzach.
22. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęcia przez Organizatora i udostępnienie
zdjęcia anonimowo.
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23. Udzielenie wszelkich licencji, uprawnień, zgód i zezwoleń, a także przekazanie własności
egzemplarza zdjęcia przez Uczestnika Organizatorowi na podstawie regulaminu następuje
nieodpłatnie. Organizator nie dokonuje zwrotu kosztów Uczestnikowi, ani kosztów
transmisji danych.
24. Uczestnik akcji ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw
majątkowych lub autorskich praw osobistych w związku z korzystaniem przez
Organizatora ze zdjęcia. Uczestnik zaspokoi na swój koszt wszelkie uzasadnione
roszczenia osób i podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek
korzystania ze zdjęcia Uczestnika przez Organizatora, a w razie zaspokojenia tych
roszczeń przez Organizatora lub zasądzenia od Organizatora – do zwrotu regresowo na
wezwanie Organizatora całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym
wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa
procesowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego. Uczestnik przystąpi
nadto na swój własny koszt, na wezwanie Organizatora lub kompetentnego organu, do
jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem
Organizatora, a wynikłego z okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
25. Uczestnik przenosi własność egzemplarza zdjęcia na Organizatora z chwilą wprowadzenia
pliku do Instagrama.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się pojawić problemy techniczne,
skutkujące brakiem wyszukania przez Organizatora zdjęcia Uczestnika powstałe na skutek
wadliwości funkcjonowania systemów teleinformatycznych, lub programów
komputerowych jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń, których Organizator przy
zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi
o charakterze siły wyższej; przerw w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych lub
aplikacji zaistniałych z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
27. Organizator jest jedynym uprawnionym podmiotem do decydowania o tym, czy
rozpowszechni zdjęcie Uczestnika. Rozpowszechnienie (wykorzystanie) zdjęcia przez
Organizatora jest prawem Organizatora, a nie jego obowiązkiem. Decyzje Organizatora w
tej sprawie są ostateczne.
28. W akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział wyłącznie za zgodą przedstawiciela
ustawowego.
29. Administratorem danych osobowych Uczestników zabawy jest mBank S.A. (dane
kontaktowe zostały podane w ust. (Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni
pracownik Banku, z którym Uczestnicy akcji mogą skontaktować się pod adresem:
Inspektordanychosobowych@mbank.pl).
30. Dane osobowe będą przetwarzane na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
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).
31. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
akcji, dane te mogą być powierzone Jackowi Stacherze z siedzibą ul. Przy Bażantarni 13,
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02-793 Warszawa, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem zabawy.
32. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
akcji:
a) Pana/Pani dane osobowe tj. wizerunek, nick, opis zdjęcia i numer telefonu kontaktowego
przetwarzane przez Administratora w celach określonych w powyższym oświadczeniu na
podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
b) Podanie danych osobowych, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani
warunkiem zawarcia umowy. Bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie celów
określonych w powyższym oświadczeniu.
c) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Jednak w
przyszłości może się okazać, że Administrator zadecyduje o przekazaniu danych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wyłącznie w zakresie na jaki będzie
pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej
stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W
każdym wypadku Administrator zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i
otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
d) Dane osobowe Uczestników akcji będą przechowywane od momentu ich podania przez
Uczestnika akcji przez okres trwania akcji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane
osobowe Uczestników akcji zostaną zanonimizowane.
e) Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na
rzecz Administratora usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, a także
związane z organizacją imprez masowych
f) Podane przez Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące
indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
g) Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
h) W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
33. Za pośrednictwem BOK lub w placówkach Banku, Uczestnicy akcji: mają prawo do
dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia; mogą żądać ich
usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
34. Wszystkie powyższe żądania będzie mógł Pan/Pani zgłaszać za pośrednictwem BOK lub
w
placówkach
Banku
lub
na
adres
poczty
elektronicznej
Inspektordanychosobowych@mbank.pl
35. Uczestnicy akcji mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w
zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu
nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.
36. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień
Uczestników akcji, można znaleźć na stronie www.mbank.pl/rodo
37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
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