Regulamin konkursu PPK
§ 1. Organizacja konkursu

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. Organizator Konkursu - Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą przy ul. Topiel
12, 00-342 w Warszawie, NIP 526-22-41-523, KRS 0000042153 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 33 000 000 zł, (dalej „Organizator”).
2. Konkurs - konkurs „Nationale-Nederlanden – „Warto być w PPK” - prowadzony na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie.
3. Uczestnik – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie, spełniająca warunki określone w § 3 Regulaminu.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem adresu e-mailowego
promocja@nn.pl.
3. Konkurs trwa od godziny 00:00 dnia 12.11.2019 r. do godziny 23.59 dnia 30.04.2020 r. i obejmuje okres zgłoszeń
do Konkursu oraz czas przeznaczony na przyznanie i wydanie nagród.
4. Okres przyjmowania odpowiedzi na zadanie konkursowe trwa od godz. 00:00 dnia 12.11.2019 r. do godz. 23:59 dnia
31.12.2019 r.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018
poz. 165). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

§ 3. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3
poniżej. Jednocześnie osoba, będąca Uczestnikiem Konkursu, musi spełniać łącznie wszystkie następujące warunki:
a)	jest osobą zatrudnioną, w rozumieniu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, w podmiocie który
zawarł z Organizatorem umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym
b)	jest uczestnikiem PPK – osobą w imieniu i na rzecz której podmiot zatrudniający zawarł z Organizatorem
umowę o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego,
c)	zalogował się do n-serwisu PPK udostępnionego przez Organizatora Konkursu do dnia 15.12.2019 r.,
d)	na rachunek PPK Uczestnika, prowadzony przez Organizatora do dnia 31.01.2020 r. wpłynęła co najmniej jedna
wpłata, o której mowa w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu w chwili przystąpienia
do Konkursu. Uczestnik zobowiązany jest do zamieszczenia w zgłoszeniu konkursowym następującego zdania:
„Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu”. Bez tego oświadczenia
zgłoszenie będzie uznane za nieskuteczne.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym
stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o umowie zlecenia z Organizatorem Konkursu oraz członkowie
najbliższych rodzin tychże. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Uczestnik może wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie oświadczenia na adres:
promocja@nn.pl.
5. Wycofanie się z Konkursu skutkuje pominięciem zgłoszenia Uczestnika przy wyborze Laureatów. W celu uniknięcia
wątpliwości, wycofanie się z uczestnictwa w Konkursie po wyłonieniu Laureatów skutkuje niemożnością przyznania
nagrody w Konkursie.

§ 4. Zasady konkursu

1. Celem Konkursu jest promowanie idei gromadzenia środków z myślą o emeryturze w ramach PPK.
2. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe oraz wysłać je na adres mailowy:
promocja@nn.pl wraz z akceptacją Regulaminu, zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu.
3. Do zgłoszenia konkursowego Uczestnik podaje swoje dane osobowe umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt
z nim, w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa pracodawcy.

4. Zadanie konkursowe brzmi: Napisz dlaczego warto oszczędzać w ramach PPK. Odpowiedź na zadanie konkursowe
nie może przekraczać 500 znaków (ze spacjami).
5. Spośród zgłoszonych zadań konkursowych Komisja Konkursowa wybierze do 30 najlepszych prac, których autorzy
będą Laureatami Konkursu. Komisja Konkursowa wskaże które z wybranych zgłoszeń kwalifikują się do otrzymania
nagrody głównej, a które kwalifikują się do otrzymania nagrody dodatkowej. Pozostali Laureaci Konkursu otrzymają
nagrody pocieszenia, przy czym Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody głównej,
przyznaniu mniejszej liczby nagród dodatkowych czy nagród pocieszenia lub o nieprzyznaniu tych nagród w ogóle,
biorąc pod uwagę jakość zgłoszeń do Konkursu oraz ich adekwatność w stosunku do celu Konkursu.
6. Nagrodami w Konkursie są:
a) 2 (dwie) nagrody główne, każda w postaci:
• vouchera, który składa się z karty podarunkowej do www.itaka.pl o wartości 6000 zł,
•n
 agrody pieniężnej w wysokości 666,60 zł będącej równowartością zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób fizycznych od nagrody uzyskanej w konkursie,
b) 5 (pięć) nagród dodatkowych, każda w postaci:
• telefonu iPhone 8 128 GB o wartości 2460 zł,
•n
 agrody pieniężnej w wysokości 273,31 zł będącej równowartością zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób fizycznych od nagrody uzyskanej w konkursie,
c) 23 nagród pocieszenia, każda w postaci:
• karty przedpłaconej UpBonus o wartości 250 zł,
•n
 agrody pieniężnej w wysokości 27,78 zł będącej równowartością zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób fizycznych od nagrody uzyskanej w konkursie.
7. Warunkiem wydania nagrody Laureatowi Konkursu jest złożenie przez Laureata oświadczenia o jej przyjęciu.
8. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę odpowiedzi na zadanie konkursowe. Każdą z odpowiedzi Uczestnik
powinien przesłać w osobnej wiadomości e-mailowej.
9. Przesłane odpowiedzi na zadanie konkursowe muszą być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, do których
Uczestnik posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie i nie mogą naruszać: obowiązujących przepisów
prawa, praw osób trzecich, dobrych obyczajów (nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych
za obelżywe).

§ 5. Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny
prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru Laureatów Konkursu, jak również rozpatrzenia
reklamacji zgłaszanych przez Uczestników Konkursu, Organizator powołał komisję konkursową.
2. W skład komisji konkursowej wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora Konkursu. Przewodniczącym jury Komisji
Konkursowej jest wybrany przez Organizatora członek komisji. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością
głosów.
3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, przesłanych odpowiedzi na zadanie
konkursowe pod kątem zgodności z postanowieniami Regulaminu. a w razie stwierdzenia niezgodności, do
wykluczenia z Konkursu Uczestnika dopuszczającego się naruszeń. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu oznacza
pozbawienie go prawa do udziału w Konkursie.
4. Od decyzji w przedmiocie wykluczenia Uczestnika z Konkursu Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania na
warunkach reklamacji opisanych w § 9 Regulaminu.
5. Organizator ma także prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w każdym czasie, w przypadku próby
wpływania na wyniki Konkursu. Postanowienia ust. 9 oraz 10 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 6. Przyznawanie nagród

1. Z
 wycięskie zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione przez komisję konkursową w terminie do 60 dni od
zakończenia okresu przyjmowania odpowiedzi na zadanie konkursowe, to jest najpóźniej do dnia 29.02.2020 roku.
2. Komisja oceni nadesłane odpowiedzi konkursowe według następujących kryteriów:
a) oryginalność, kreatywność,
b) merytoryczne dopasowanie do zadania konkursowego,
c) styl wypowiedzi, poprawność językową.
3. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu zostanie potrącona przez Organizatora w
celu uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody w Konkursie, o którym
mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1387 ze
zm.).
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora w ciągu 2 dni roboczych od dnia ich
wyłonienia przez Komisję Konkursową, na adres e-mail z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia uczestnictwa w
Konkursie.
5. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest przesłanie przez Laureata Konkursu w terminie 7 dni od
powiadomienia go o przyznaniu nagrody, skanu poprawnie wypełnionego oświadczenia, którego wzór stanowi
Załącznik (odpowiednio załącznik nr 1, 2 lub 3 – w zależności od rodzaju nagrody) do Regulaminu, na adres:
promocja@nn.pl. Wiadomość należy zatytułować „Konkurs Warto być w PPK”.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe. Nie jest możliwe
odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Jednemu Uczestnikowi przysługuje wyłącznie jedna nagroda,
niezależnie od liczby dokonanych przez Uczestnika zgłoszeń konkursowych.
7. Nagroda zostanie wysyłana pocztą kurierską w terminie do 21 dni od przesłania Organizatorowi prawidłowo
wypełnionego Oświadczenia przez Laureata Konkursu.
8. Uczestnik wskazany jako Laureat traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
a) odmówi jej przyjęcia,
b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, pomimo podjętych 3 prób
kontaktu z Uczestnikiem,
c) zostanie wykluczony z uczestnictwa w Konkursie
d) Nagroda nie zostanie odebrana do dnia zakończenia Konkursu.
9. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika wyłonionego jako Laureat, pozostają w
dyspozycji Organizatora.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować mailowo: iod@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby Organizatora), we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia jego Laureatów i wręczenia im nagród, zgodnie z dokonanym
przyrzeczeniem ich wydawania, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes Organizatora jako administratora
danych,
b) realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych
oraz o rachunkowości, związanych z faktem wręczenia nagrody oraz odprowadzenia odpowiedniego podatku,
c) prowadzenia procesu obsługi reklamacji, w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jako
administratora danych, którym jest obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń.
3. Organizator przetwarza dane Uczestników następującym zakresie oraz przez następujący okres:
a) w stosunku do Uczestników Konkursu na etapie zgłaszania: imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa pracodawcy,
adres e-mail – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z uczestnictwa w Konkursie,
b) w stosunku do Uczestników, którzy zostali wyłonieni jako Laureaci i złożyli oświadczenie, o którym mowa w § 6
pkt 6: imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa pracodawcy, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania – przez
okres zdefiniowany przepisami prawa, nakładającymi na Organizatora obowiązek przechowywania dokumentacji
podatkowej.
4. Organizator przekazuje dane osobowe Uczestnikom innym podmiotom (tzw. odbiorcom), jeśli wymaga tego
odpowiednia organizacja Konkursu lub funkcjonowania Organizatora jako przedsiębiorcy. W tym celu odbiorcami
danych osobowych Uczestników mogą być agencje marketingowe, firmy kurierskie oraz dostawcy usług
zapewniających prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury teleinformatycznej Organizatora.
5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz do usunięcia danych (prawo do bycia
zapomnianym). Uczestnik może także skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania oraz prawa do sprzeciwu
wobec przetwarzania jego danych osobowych. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo skargi do organu
nadzoru, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. Prawa autorskie

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu odpowiedzi wyłącznie własnego autorstwa.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie przez siebie autorskich praw majątkowych i/lub
osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanej Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego
odpowiedzi na zadanie konkursowe.
3. W związku z otrzymaniem nagrody Laureat upoważni Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia do
korzystania z treści zawartych w zadaniu konkursowym w następującym zakresie:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: taśmie światłoczułej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową,
techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – b) – publiczne wykonania, wystawienie,
wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
d) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości
nakładów,
e) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
f) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

g) wykorzystanie utworu i jego fragmentów dla celów marketingowych (w tym promocji lub reklamy), identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej,
h) do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na
powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami,
przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji a także do wykonywania w jego imieniu osobistych praw
autorskich, w tym decydowania o integralności utworu, pierwszym rozpowszechnieniu utworu, opatrzeniem go
imieniem i nazwiskiem autora, pseudonimem lub anonimowo,
i) do przeniesienia uprawnień do korzystania z utworu w określonym powyżej zakresie (w pkt a-h) na podmiot
trzeci.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na adres siedziby Organizatora lub mailowo:
promocja@nn.pl, z dopiskiem: „Konkurs PPK”.
2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające jej rozstrzygnięcie oraz kontakt z osobą składającą reklamację:
imię, nazwisko, adres/adres e-mail, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
4. Komisja Konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu, w
terminie 14 dni roboczych od dnia jej wpływu.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2019 r.

	





Załącznik nr 1
Oświadczenie laureata - zwycięzcy nagrody głównej
Dziękujemy za udział w Konkursie „Warto być w PPK”
Serdecznie gratulujemy wygranej!
W skład nagrody wchodzą:
a) voucher, składający się z karty podarunkowej do www.itaka.pl o wartości 6000 zł (sześć tysięcy złotych 0/100 gr) brutto,
b) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 660,60 zł (sześćset sześdziesiąt złotych 60 groszy) będąca równowartością
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody w konkursie.
Aby odebrać nagrodę, należy najpóźniej do dnia 7.02.2020 roku czytelnie wypełnić poniższy formularz i odesłać skan na
adres poczty elektronicznej: promocja@nn.pl
w tytule maila proszę podać: „Konkurs Warto być w PPK”
Imię ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko ....................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ……………………………………..……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)
Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
LUB
Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
	Potwierdzam, że zgodnie z par. 3 pkt 3 Regulaminu Konkursu nie jestem pracownikiem Organizatora, ani osobą
pozostającą w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o umowie zlecenia,
z Organizatorem, a także członkiem najbliższej rodziny tychże. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w
porozumieniu prawa cywilnego.
	Potwierdzam przyjęcie nagrody oraz jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na potrącenie i odprowadzenie do
właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody przez
Organizatora - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1387 ze zm.). Zgoda jest równoznaczna z potrąceniem
przyznanej do nagrody premii pieniężnej odpowiadającej wysokości należnego zryczałtowanego podatku od
nagrody w Konkursie.
Należy wstawić znak „X” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pani/Pan akceptuje.

.........……………………………………………………
(data, czytelny podpis uczestnika)

Prawa autorskie
Oświadczam, że:
	Przysługują mi prawa autorskie do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego, o którym mowa w Regulaminie.
	Powstałe w związku Konkursem „Warto być w PPK” zgłoszone jako odpowiedź na zadanie konkursowe utwory nie
naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych
	osób trzecich i że autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone.
	Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec organizatora Konkursu, tj. Nationale-Nederlanden Powszechne
	Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel 12 (dalej „Organizator”) z tytułu
niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia.

	W związku z otrzymaniem nagrody upoważniam Organizatora, tj Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A. z siedzibą przy ul. Topiel 12, 00-342 w Warszawie, NIP 526-22-41-523, KRS 0000042153 Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 33
000 000 zł, do korzystania z utworu bez dodatkowego wynagrodzenia w następującym zakresie:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: taśmie światłoczułej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
c) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – b) – publiczne wykonania, wystawienie,
wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
d) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości
nakładów,
e) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
f) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
g) wykorzystanie utworu i jego fragmentów dla celów marketingowych (w tym promocji lub reklamy), identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej,
h) do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych
polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania
innym podmiotom w celu modyfikacji, a także do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich, w
tym decydowania o integralności utworu, pierwszym rozpowszechnieniu utworu, opatrzeniem go imieniem i
nazwiskiem autora, pseudonimem lub anonimowo
i) do przeniesienia uprawnień do korzystania z utworu w określonym powyżej zakresie (w pkt a-h) na podmiot
trzeci.

.......................................................................
(data i czytelny podpis Uczestnika)

Załącznik nr 2
Oświadczenie laureata – zwycięzcy nagrody dodatkowej
Dziękujemy za udział w Konkursie „Warto być w PPK”
Serdecznie gratulujemy wygranej!
W skład nagrody wchodzą:
a) telefon iPhone 8 128 GB o wartości 2460 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 0/100 gr) brutto,
b)dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 273,31 zł (dwieście siedzemdziesiąt trzy złote trzydzieści jeden groszy) będąca
równowartością zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody w konkursie.
Aby odebrać nagrodę, należy najpóźniej do dnia 7.02.2020 roku czytelnie wypełnić poniższy formularz i odesłać skan na
adres poczty elektronicznej: promocja@nn.pl
w tytule maila proszę podać: „Konkurs Warto być w PPK”
Imię ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko ........................................................................................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania ……………………………………..……………………………...……………………………………..…………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………………………….…………………………………………….
(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)
Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
LUB
Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
	Potwierdzam, że zgodnie z par. 3 pkt 3 Regulaminu Konkursu nie jestem pracownikiem Organizatora, ani osobą
pozostającą w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o umowie zlecenia,
z Organizatorem, a także członkiem najbliższej rodziny tychże. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w
porozumieniu prawa cywilnego.
	Potwierdzam przyjęcie nagrody oraz jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na potrącenie i odprowadzenie do
właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody przez
Organizatora - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1387 ze zm.). Zgoda jest równoznaczna z potrąceniem
przyznanej do nagrody premii pieniężnej odpowiadającej wysokości należnego zryczałtowanego podatku od
nagrody w Konkursie.
Należy wstawić znak „X” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pani/Pan akceptuje.

...............………………………………………………
(data, czytelny podpis uczestnika)
Prawa autorskie
Oświadczam, że:
	Przysługują mi prawa autorskie do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego, o którym mowa w Regulaminie.
	Powstałe w związku Konkursem „Warto być w PPK” zgłoszone jako odpowiedź na zadanie konkursowe utwory
nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych
osób trzecich i że autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone.
	Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec organizatora Konkursu, tj. Nationale-Nederlanden Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel 12 (dalej „Organizator”) z tytułu
niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia.

	W związku z otrzymaniem nagrody upoważniam Organizatora, tj Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A. z siedzibą przy ul. Topiel 12, 00-342 w Warszawie, NIP 526-22-41-523, KRS 0000042153 Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 33
000 000 zł, do korzystania z utworu bez dodatkowego wynagrodzenia w następującym zakresie:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: taśmie światłoczułej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
c) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – b) – publiczne wykonania, wystawienie,
wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
d) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości
nakładów,
e) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
f) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
g) wykorzystanie utworu i jego fragmentów dla celów marketingowych (w tym promocji lub reklamy), identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej,
h) do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych
polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania
innym podmiotom w celu modyfikacji, a także do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich, w
tym decydowania o integralności utworu, pierwszym rozpowszechnieniu utworu, opatrzeniem go imieniem i
nazwiskiem autora, pseudonimem lub anonimowo
i) do przeniesienia uprawnień do korzystania z utworu w określonym powyżej zakresie (w pkt a-h) na podmiot
trzeci.

…..............................................................................
(data i czytelny podpis Uczestnika)

Załącznik nr 3
Oświadczenie laureata – zwycięzcy nagrody pocieszenia
Dziękujemy za udział w Konkursie „Warto być w PPK”
Serdecznie gratulujemy wygranej!
W skład nagrody wchodzą:
c) karta przedpłacona UpBonus o wartości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 0/100 gr) brutto,
d) d
 odatkowa nagroda pieniężna w wysokości 27,78 zł (dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) będąca
równowartością zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody w konkursie.
Aby odebrać nagrodę, należy najpóźniej do dnia 7.02.2020 roku czytelnie wypełnić poniższy formularz i odesłać skan na
adres poczty elektronicznej: promocja@nn.pl
w tytule maila proszę podać: „Konkurs Warto być w PPK”
Imię ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko ........................................................................................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania ……………………………………..……………………………...……………………………………..…………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………………………….…………………………………………….
(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)
Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
LUB
Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
	Potwierdzam, że zgodnie z par. 3 pkt 3 Regulaminu Konkursu nie jestem pracownikiem Organizatora, ani osobą
pozostającą w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o umowie zlecenia,
z Organizatorem, a także członkiem najbliższej rodziny tychże. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w
porozumieniu prawa cywilnego.
	Potwierdzam przyjęcie nagrody oraz jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na potrącenie i odprowadzenie do
właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody przez
Organizatora - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1387 ze zm.). Zgoda jest równoznaczna z potrąceniem
przyznanej do nagrody premii pieniężnej odpowiadającej wysokości należnego zryczałtowanego podatku od
nagrody w Konkursie.
Należy wstawić znak „X” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pani/Pan akceptuje.

.........……………………………………………………
(data, czytelny podpis uczestnika)

Prawa autorskie
Oświadczam, że:
	Przysługują mi prawa autorskie do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego, o którym mowa w Regulaminie.
	Powstałe w związku Konkursem „Warto być w PPK” zgłoszone jako odpowiedź na zadanie konkursowe utwory
nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób
trzecich i że autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
	Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec organizatora Konkursu, tj. Nationale-Nederlanden Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel 12 (dalej „Organizator”) z tytułu
niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia.

	W związku z otrzymaniem nagrody upoważniam Organizatora, tj Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A. z siedzibą przy ul. Topiel 12, 00-342 w Warszawie, NIP 526-22-41-523, KRS 0000042153 Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 33
000 000 zł, do korzystania z utworu bez dodatkowego wynagrodzenia w następującym zakresie:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: taśmie światłoczułej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
c) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – b) – publiczne wykonania, wystawienie,
wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
d) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
e) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
f) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
g) wykorzystanie utworu i jego fragmentów dla celów marketingowych (w tym promocji lub reklamy), identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej,
h) do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych
polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania
innym podmiotom w celu modyfikacji, a także do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich, w
tym decydowania o integralności utworu, pierwszym rozpowszechnieniu utworu, opatrzeniem go imieniem i
nazwiskiem autora, pseudonimem lub anonimowo
i) do przeniesienia uprawnień do korzystania z utworu w określonym powyżej zakresie (w pkt a-h) na podmiot trzeci.

......................................................................
(data i czytelny podpis Uczestnika)

