REGULAMIN
PLATFORMY KONKURSOWEJ
STOWARZYSZENIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa ogólne warunki i zasady
funkcjonowania platformy konkursowej („Platforma”). Korzystanie z Platformy przez
Użytkowników polega na zapoznawaniu się z treściami zawartymi na Platformie, zakładanie
Konta Użytkownika oraz umożliwienie zgłaszania udziału uczestników do konkursów: (1) Effie
Awards, (2) Innovation oraz (3) KTR („Konkursy”).
2. Administratorem oraz właścicielem Platformy jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej
SAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (dalej „Administrator”).
3. Regulamin dostępny jest w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie oraz wydrukowanie
pod adresem domenywww.konkursy.sar.org.pl .
4. Korzystanie z Platformy możliwe jest po uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu.
Akceptacja Regulaminu dokonywana jest w chwili zakładania konta Użytkownika na Platformie
lub po zalogowaniu w przypadku obecnych użytkowników platformy konkursowej SAR
(www.platforma.sar.org.pl).
5. Administrator posiada wszelkie prawa do Platformy, a korzystanie z Platformy przez
Użytkowników może odbywać się wyłącznie w sposób określony w Regulaminie.
§ 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY
1. W celu korzystania z Platformy Użytkownik powinien posiadać podłączenie do sieci Internet
oraz urządzenie z minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli oraz wyposażone w
przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą
ActiveX, JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą
appletów Javy, JavaScript i Cookies .
2. W ramach korzystania z Platformy Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji
w treść, strukturę, formę i funkcjonalności Platformy. Zabronione jest w szczególności
dostarczanie przez Użytkownika treści zabronionych przez przepisy prawa, sprzecznych z
dobrymi obyczajami lub naruszającymi zasady współżycia społecznego.
3. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Platformy było
maksymalnie bezpieczne dla jej Użytkowników.
4. Dostęp i korzystanie z Platformy na warunkach określonych w Regulaminie jest bezpłatne.
Zasady ponoszenia oraz wysokość opłat z tytułu udziału w Konkursach określają odrębne
regulaminu udziału w Konkursach.
5. W ramach Platformy Administrator umożliwia Użytkownikom:
a) przeglądanie treści zawartych w Platformie, w szczególności laureatów Konkursów z
poprzednich lat;
b) zakładanie i utrzymanie konta użytkownika („Konto Użytkownika”);

c) dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursach („Zgłoszenie”);
d) głosowanie on-line na kampanie zgłaszane w Konkursach, w przypadku użytkowników, którzy
otrzymali status „Juror”.
6. Przeglądanie treści publikowanych w Platformie wymaga założenia Konta Użytkownika.
7. Zarejestrowani Użytkownicy Platformy mogą dokonywać zgłoszenia do udziału w Konkursach
organizowanych i przeprowadzanych przez Administratora na podstawie odrębnych
regulaminów.
8. W ramach Platformy Użytkownicy mają możliwość dodawania prac konkursowych oraz ich
opisywania.
9. Platforma umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom o przyznanym statusie „Juror”
głosowanie on-line na prace konkursowe. Zasady:
a. Każdy Użytkownik o statusie „Juror” zostaje przydzielony do oceny odpowiedniej
kategorii konkursowej przez Administratora Platformy
b. Użytkownik o statusie „Juror” nie może oceniać prac zgłoszonych przez osoby lub
podmioty, którymi kieruje, kierował, w których pracuje lub pracował, bądź jest lub
był z nią w inny sposób związany w którymkolwiek momencie w okresie od dnia 1
stycznia 2017 roku do dnia oddania ostatniego głosu.
c. Użytkownik o statusie „Juror” ocenia przydzielone mu prace zgodnie z punktacją
określoną w regulaminach konkursów, do których zostały zgłoszone prace.
d. Użytkownicy o statusie „Juror” mogą wymieniać się uwagami i spostrzeżeniami
wykorzystując w tym celu funkcje „Dyskusja” i „Komentarz”
e. Po zakończeniu głosowania organizator konkursu obliczy procentowy stosunek
oddanych ocen.
§ 3. REJESTRACJA
1. Podmioty z branży komunikacji marketingowej, marketingu, reklamy, mediów oraz wszystkie
inne podmioty, których działalność związana jest z kategoriami poszczególnych Konkursów, a
także podmioty indywidualne prowadzące działalność jak powyżej (dalej „Użytkownik”) mogą
założyć konto i uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy przeznaczonych dla
użytkowników o statusie „Użytkownik” („Konto Użytkownika”).
2. Użytkownik może założyć na Platformie wyłącznie jedno Konto Użytkownika.
3. W celu założenia Konta Użytkownika przedstawiciel Użytkownika powinien wypełnić formularz
rejestracyjny, podając wskazane i wymagane w formularzu dane w tym dane Użytkownika oraz
dane osoby kontaktowej Użytkownika.
4. Aby zakończyć procedurę rejestracyjną, niezbędna jest akceptacja Regulaminu Platformy oraz
ustalenie i potwierdzenie hasła do Konta Użytkownika.
5. Po wysłaniu formularza, na adres e-mail Administratora zostanie wysłany e- mail
weryfikacyjny. Administrator zobowiązany jest do weryfikacji Konta Użytkownika w ciągu 24h
od chwili otrzymania wiadomości. Z chwilą pozytywnej weryfikacji Konto Użytkownika zostaje
założone, a Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika na platformie oraz możliwość
korzystania funkcjonalności Platformy.
6. W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik ma możliwość zmiany danych, w szczególności
danych osoby kontaktowej oraz możliwość zmiany hasła dostępu.

§ 4. DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. W ramach Platformy przetwarzane są następujące dane osobowe („Dane Osobowe”),
powierzone Administratorowi Platformy do przetwarzania przez Użytkownika:
a) Dane Osobowe osób kontaktowych wskazanych przez Użytkowników:
 imię i nazwisko;
 adres e-mail,
 numer telefonu;
b) Dane Osobowe twórców (autorów i/lub współautorów) prac konkursowych:
 imię i nazwisko;
2. Administratorem Danych Osobowych są Użytkownicy, którzy powierzają przetwarzanie
danych osobowych Administratorowi Platformy w celu prawidłowego świadczenia usług w
ramach Platformy, tj. publikowania laureatów konkursów, utrzymania Konta Użytkownika oraz
możliwości zgłaszania udziału w Konkursach, jak również w celu spełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze Platformy (przepisy ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego). Szczegółowe zasady przetwarzania Danych
Osobowych powierzonych przez Użytkownika w ramach Konkursu, określa regulamin danego
Konkursu.
3. Dane Osobowe twórców prac konkursowych zgłoszonych do Konkursów będą publikowane w
ramach ogłoszenia laureatów Konkursu na stronie z wynikami konkursów, której adres podany
jest na Platformie.
4. W celu zmiany Danych Osobowych osoby kontaktowej w ramach Konta Użytkownika należy
skontaktować się z Administratorem Platformy, przesyłając informacje na adres poczty
elektronicznej office@sar.org.pl.
5. Z chwilą usunięcia Konta Użytkownika Dane Osobowe osoby kontaktowej zostaną usunięte.
6. Dane Osobowe są
zabezpieczone, z wykorzystaniem środków technicznych oraz
organizacyjnych w sposób gwarantujący odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
7. Platforma wykorzystuje pliki cookies w celu właściwego funkcjonowania Platformy, w
szczególności w celu zapisu wersji roboczych zgłaszanej pracy oraz weryfikacji użytkownika.
8. Platforma korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych
udostępnianej przez Google.
§ 5. REKLAMACJE
1. Administrator Platformy podejmuje wszelkie działania w celu niezakłóconego korzystania z
Platformy oraz zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości
zgłoszone przez Użytkowników.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług
przewidzianych w Regulaminie oraz funkcjonowania Platformy.
3. Administrator Platformy może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie niezbędnych i
dodatkowych informacji, jeżeli ich uzupełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
4. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres office@sar.org.pl, lub telefonicznie
pod numerem telefonu +48 22 898 84 25

5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje
informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną lub telefonicznie, chyba że
ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają Użytkownikowi powoływanie się na
obowiązujące przepisy prawa.
2. Administrator może dokonać odpowiednich zmian Regulamin, o czym Użytkownicy będą
informowani przez Administratora poprzez publikację na Platformie oraz drogą elektroniczną
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkowników podczas rejestracji i zakładania
Konta Użytkownika.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2018

