
 

Regulamin Konkursu „Kup, bliknij, odpowiedz na pytanie i wygraj!.” 

(dalej zwanego „Konkursem”) 

 

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU  

1. Organizatorem Konkursu jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 

Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 

34.000.000 złotych, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674798, 

(„Organizator”).  

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

3. Konkurs: 

● organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

● dedykowany jest użytkownikom serwisu allegro.pl, którzy nigdy nie korzystali 

lub od dawna nie korzystali z dostępnej w ramach tego serwisu metody płatności 

za transakcje jaką jest „Blik” (dalej zwaną „Blikiem”). 

 

 

§ 2. DEFINICJE 

1. Użytym w niniejszym regulaminie pojęciom przypisane zostało następujące znaczenie: 

a. Allegro – internetowa platforma handlowa dostępna w domenie allegro.pl, której 

operatorem jest Organizator lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. 

b. Aplikacja mobilna – aplikacja udostępniana przez Allegro zainstalowana na 

urządzeniach mobilnych Użytkownika, umożliwiająca dostęp do Allegro w systemach 

operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone i iPad) oraz systemach Android (w 

smartfonach i na tabletach). Zaleca się korzystanie każdorazowo z najnowszej 

opublikowanej wersji, dostępnej do pobrania w sklepach internetowych App Store 

(dla iOS) i Google Play (dla Android). Korzystanie z wersji innej niż najnowsza może 

skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności. 

c. Użytkownik – osoba fizyczna, która po zarejestrowaniu się w Allegro (w tym 

akceptacji Regulaminu Allegro) ma prawo dostępu do usług oferowanych w Allegro, 

w szczególności może wykonywać Transakcje na Allegro, zarówno jako kupujący, jak 

i sprzedający (posiada aktywne Konto lub Konta w Allegro). 

d. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Organizatora pod unikalną nazwą 

(login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika 

oraz inne informacje o jego działaniach w ramach Allegro. 

e. Rejestracja – procedura zakładania Konta na Allegro. 

f. Transakcja na Allegro – zakup albo sprzedaż dóbr lub usług realizowany przez 

Użytkownika dokonywany na Allegro, wyłącznie za pośrednictwem strony allegro.pl 

lub Aplikacji mobilnej, zgodnie z Regulaminem Allegro. 

g. Towar – rzecz, usługa lub prawo nabywane w ramach Transakcji na Allegro. 



h. Usługa Operatora Płatności – Usługa PayU, świadczona przez PayU na zasadach 

określonych w Załączniku 7A do Regulaminu Allegro albo Usługa Przelewy24, 

świadczona przez PayPro na zasadach określonych w Załączniku nr 7B do 

Regulaminu Allegro, przy czym: 

i. PayU – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. 

Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, 

o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 zł, posiadającą numer 

identyfikacji podatkowej (NIP): 779-23-08-495. 

ii. PayPro - spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. 

Kanclerskiej 15 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale 

zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, posiadającą 

numer identyfikacji podatkowej (NIP): 779-23-69-887. 

i. Operator Płatności – PayU oraz PayPro, zwane łącznie lub każde z osobna.  

j. Karta Podarunkowa Allegro – narzędzie (reprezentowane przez kod numeryczny), 

uprawniające jego posiadacza do nabycia (na jego podstawie) Towarów oferowanych 

na Allegro, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty. 

k. Regulamin Allegro – regulamin Allegro, którego aktualna treść znajduje się na 

stronie: https://allegro.pl/regulamin/pl. 

 

 

§ 3. Przedmiot i czas Konkursu 

1. Konkurs polega na udzieleniu jak najbardziej kreatywnej i oryginalnej odpowiedzi na 

zadanie konkursowe, którego treść brzmi: BLIK i jest! Opisz swoje wrażenia z pierwszej 

płatności BLIK na Allegro (jeśli była to płatność bez kodu, koniecznie uwzględnij to w 

odpowiedzi)”. 

2. Odpowiedź konkursowa powinna mieć formę pisemną i zawierać nie więcej niż 250 

znaków (włącznie ze spacjami).  

3. Konkurs wraz z ogólną informacją na temat zasad obowiązujących w Konkursie zostaną 

opublikowane na https://allegro.pl/kampania/blikuj. 

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 21 listopada 2019 roku o godz. 00:00. i kończy się w dniu 5 

grudnia 2019 roku o godz. 23:59., przy czym ogłoszenie wyników będzie odbywać się 

zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 5 niniejszego Regulaminu zaś doręczanie nagród 

będzie następować zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu.  

 

§ 4. ZASADY KONKURSU  

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

2. W Konkursie mogą brać udział wszyscy Użytkownicy, którzy spełnią łącznie następujące 

warunki (dalej zwani „Uczestnikami”): 

a. posiadają Konto na Allegro (z wyłączeniem Konta Junior), 

b. w ciągu bieżącego roku kalendarzowego, czyli od dnia 1 stycznia 2019 od godziny 00:00 

do czasu startu Konkursu, tj. do dnia 21 listopada 2019 roku  do godz. 00:00 nie dokonali  
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płatności za Transakcje na Allegro za pośrednictwem metody płatności Blik 

udostępnianej w ramach Usług Operatorów Płatności, 

c. zaakceptują niniejszy Regulamin. 

3. Każdy Użytkownik ma prawo wziąć udział w Konkursie i udzielić odpowiedzi na pytanie 

konkursowe tylko raz w ramach jednego Konta.  

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jego organów 

zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z Organizatorem przy 

organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, 

to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, 

wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.  

5. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie 

zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, narusza postanowienia niniejszego 

Regulaminu lub Regulaminu Allegro, prezentuje treści: nieobyczajne, wulgarne, naruszające 

obowiązujące przepisy prawa lub godzące w dobre imię Organizatora lub w inny sposób 

narusza przepisy prawa w związku z Konkursem, Organizator może, po uprzednim 

powiadomieniu, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. 

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości wyłonienia zwycięzców, Organizator powoła komisję 

(dalej "Komisja"). W skład Komisji wchodzić będą: trzy osoby. 

  

§ 5. Przebieg Konkursu i nagrody  

1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu zostanie wyłonionych 60 zwycięzców (dalej 

„Zwycięzcy”), którym zostaną wręczone nagrody: 

a. Nagrody I stopnia, tj. 10 Kart Podarunkowych Allegro o wartości 200 zł każda, oraz  

b. Nagrody II stopnia, tj. 50 Kart Podarunkowych Allegro o wartości 100 zł każda. 

2. Komisja Konkursowa, dokona wyboru Zwycięzców, którzy zgłosili najbardziej kreatywne, 

oryginalne i najlepiej obrazujące pytanie konkursowe odpowiedzi.  

3. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku  

dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Organizator 

przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku 

obciążającego zdobywcę tej nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości nagrody 

przypadającej poszczególnemu Zwycięzcy, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. 

Przed wydaniem nagrody, Organizator pobierze od Zwycięzcy nagrody podatek dochodowy 

od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez 

potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej. 

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną rzecz, świadczenie lub 

ekwiwalent pieniężny. Nie może on też przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 

trzecie.   

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie https://allegro.pl/kampania/blikuj do 

dnia 13 grudnia 2019 r. poprzez zamieszczenie pliku PDF zawierającego zwycięskie 

odpowiedzi konkursowe. Dodatkowo, Organizator poinformuje każdego ze Zwycięzców o 

wygranej nagrodzie w drodze korespondencji elektronicznej na adres podany w 

ustawieniach Konta w terminie do 3 dni roboczych.  

6. Przekazanie Nagród przyznanych w Konkursie nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku 

poprzez przesłanie Karty Podarunkowej Allegro reprezentowanej przez kod numeryczny, 
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drogą mailową na adres mailowy Zwycięzcy podany w ustawieniach Konta poprzez 

wiadomość wysłaną z aliasu konkurs.blik@allegro.pl.  

7. Zasady wykorzystania Kart Podarunkowych Allegro zostały uregulowane w Regulaminie 

Kart Podarunkowych Allegro opublikowanym na stronie: 

https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR.  

8. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 

ani jakakolwiek inna nagroda.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn od 

niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w tym z 

powodu niepodania przez Uczestnika danych niezbędnych do wysłania nagrody. 

10. Zwycięzcy będą uprawnieni do nagrody po przekazaniu Organizatorowi przez Zwycięzcę, 

na adres wskazany w informacji o zwycięstwie przesłanej Uczestnikowi drogą mailową, 

podpisanego oświadczeniem w sprawie udzielenia licencji niewyłącznej na korzystanie z 

treści odpowiedzi konkursowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie powinno zostać przesłane do 

Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Organizatora wiadomości e-mail 

zawierającej informację o wygranej nagrodzie.   

11. W przypadku nie przekazania Organizatorowi podpisanego oświadczenia, o którym mowa 

w ust. 9 powyżej, lub nie przesłania oświadczenia we wskazanym w ust. 9 terminie, 

uprawnienie do otrzymania nagrody wygasa a nagroda po spełnieniu warunków 

niniejszego Regulaminu przechodzi na kolejnego wybranego przez Komisję Konkursową 

Uczestnika. 

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne  

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą 

być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o wynikach 

Konkursu, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu. Reklamacje należy zgłaszać w formie 

pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Allegro.pl sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 

182, 60-166 Poznań, z dopiskiem „Konkurs Kup, bliknij, odpowiedz na pytanie i wygraj!” 

lub w drodze korespondencji elektronicznej poprzez formularz na stronie: 

https://na.allegro.pl/konkurs_blik 

2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na 

podany wyżej adres.  

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także 

wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.  

4. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez niego 

zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

5. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem 

poleconym, wysłanym na adres Reklamującego.  

 

§ 7. Dane osobowe 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 

pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
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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”). 

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora następujących danych osobowych należących do kategorii danych 

zwykłych: imię, nazwisko, adres e-mail, id Uczestnika, metody płatności z jakich korzysta 

Uczestnik. 

3. Uczestnik może się zwrócić do Organizatora, wykorzystując formularz kontaktowy: 

https://na.allegro.pl/konkurs_blik jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego 

danych osobowych przez Organizatora. 

4. Do zakończenia okresu Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na 

adres e-mail: konkurs.blik@allegro.pl wiadomość tekstową o temacie "Cofnięcie zgody na 

przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane 

w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek 

nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora dla celów organizacji 

Konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, 

wykonania obowiązków podatkowych związanych z przyznanymi nagrodami, a także dla 

celów informowania o wynikach Konkursu.  

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO oraz ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).  

7. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora obejmują: 

a. w zakresie Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, id Uczestnika, metody 

płatności wykorzystywane przez Uczestnika,  

b. oraz dane Zwycięzców takie jak: imię i nazwisko, id Uczestnika, metody płatności 

wykorzystywane przez Uczestnika, adres zamieszkania lub pobytu, numer 

telefonu, adres e-mail. 

I są przetwarzane w trakcie okresu trwania Konkursu oraz przez kolejnych 7 dni roboczych od 

daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu, pod warunkiem, że w tym okresie Uczestnik nie złoży 

reklamacji dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu w tym w celu realizacji kontaktu 

z Uczestnikami i Zwycięzcami. W przypadku złożenia reklamacji Organizator przetwarza dane 

Uczestnika odpowiednio dłużej przez czas potrzebny do rozpatrzenia reklamacji lub zakończenia 

sporu z Uczestnikiem.   
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8. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im 

w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych. Każdemu Uczestnikowi 

przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych. 

9. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193, Warszawa). 

10. W zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie jego zgody, 

Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym momencie w taki sam sposób, w jaki jej 

udzielił. 

11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez okres udziału 

danego Uczestnika w Konkursie. Okres przechowywania danych może zostać 

odpowiednio wydłużony w przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji, o której 

mowa w § 6, bądź w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z udziałem Uczestnika 

w Konkursie. Dane zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają nagrody wymagające 

uiszczenia podatku za pośrednictwem Organizatora, będą przetwarzane przez 5 lat po 

roku, w którym Organizator uiści zaliczkę na podatek. Dane osobowe Uczestnika będą 

przetwarzane przez Organizatora po upływie okresu udziału Uczestnika w Konkursie dla 

celów archiwalnych, przez okres 6 lat. Po upływie tych okresów dane osobowe 

Uczestników zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które będą 

niezbędne do zapewnienia rozliczalności Organizatora z wykonania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Organizator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w 

rozumieniu RODO.  

 

§ 8. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem: https://allegro.pl/kampania/blikuj 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż 

leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w 

Konkursie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania 

Promocji, w tym w szczególności prawo do wydłużenia Okresu trwania Promocji z 

zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa 

nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie oraz że zmiany 

nie pogorszą warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.  
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Załącznik nr. 1 – Wzór oświadczenia Zwycięzcy Konkursu  

  

 

  

Oświadczenie 

z dnia …………………………… 

w sprawie udzielenia licencji niewyłącznej na korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej 

            

Ja niżej podpisany: 

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

……………………………………………………………………………… 

(dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) 

  

zwany dalej „Licencjodawcą” oświadczam, co następuje: 

  

§1 

Licencjodawca udziela nieodpłatnie spółce Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 

Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34.000.000 złotych, 

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674798, zwanej dalej Licencjobiorcą, 

licencji niewyłącznej na wykorzystanie przesłanej w ramach Konkursu odpowiedzi konkursowej, 

która może zostać wykorzystana przez Licencjobiorcę w działaniach promocyjnych 

Licencjobiorcy (dalej „Odpowiedź Konkursowa”). 

  

   §2 

1.    Licencjodawca oświadcza, że jest wyłącznym autorem Odpowiedzi Konkursowej. 

2.    Licencjodawca oświadcza, że: 

a.       przysługują mu do Odpowiedzi Konkursowej pełne i wyłączne autorskie 

prawa majątkowe bez ograniczeń co do możliwości korzystania i 

rozporządzania z niej, w tym w szczególności uzyskał wszelkie zgody 



możliwych współtwórców Odpowiedzi Konkursowej w zakresie 

umożliwiającym udzielenie Licencjobiorcy licencji określonej w niniejszym 

oświadczeniu; 

b.     Odpowiedź Konkursowa nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją 

cudzego utworu. 

  

§3 

1.    Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieodpłatnego, niewyłącznego, nieograniczonego 

czasowo i terytorialnie, zezwolenia na korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej na 

wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: 

a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź 

Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy, 

c.  w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi Konkursowej w sposób inny niż 

określony w pkt b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym.   

3.    Licencjodawca udziela Licencjobiorcy także zgody na udzielenie dalszych zgód na 

korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej w zakresie wynikającym z niniejszej licencji.  

4.    Zezwolenie Licencjodawcy zawarte w niniejszym paragrafie obejmuje także prawo 

Licencjobiorcy do korzystania z Odpowiedzi Konkursowej bez wskazania autorstwa. 

5.    Zezwolenie Licencjodawcy udzielone Licencjobiorcy obejmuje prawo Licencjobiorcy do: 

a.    korzystania z Odpowiedzi Konkursowej bez ograniczeń terytorialnych i 

czasowych; 

b.    zmian i modyfikacji Odpowiedzi Konkursowej, w tym także tworzenia 

opracowań oraz łączenia z innymi utworami, bądź treściami nie objętymi 

ochroną prawnoautorską; 

c.     korzystania z Odpowiedzi Konkursowej  łącznie z innymi utworami. 

6.  Licencjodawca gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i 

zgód oraz oświadcza, że korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej przez Licencjobiorcę w 

zakresie ustalonym w niniejszym oświadczeniu, nie będzie naruszać praw osób trzecich. 

Licencjodawca zwolni Licencjobiorcę oraz podmioty, którym Licencjobiorca udzieli 

dalszych zgód na korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej, z wszelkiej 

odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z Odpowiedzi 

Konkursowej.  

7. Licencjodawca  przysługuje prawo przenoszenia nabytych praw lub uzyskanych zgód i 

zezwoleń w całości lub w części na osoby trzecie, oraz udzielania licencji lub sublicencji. 

 

 

  



§4 

W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Licencjobiorcy na drodze procesu 

o naruszenie praw autorskich do Odpowiedzi Konkursowej  w związku z korzystaniem z niej 

przez Licencjobiorcę zgodnie z niniejszym oświadczeniem, Licencjodawca zobowiązany będzie 

niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego i zwolnić Licencjobiorcę z wszelkich 

roszczeń. 

  

  

  

  

……………………………………………………………… 

  

 


