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REGULAMIN KONKURSU 
na film (spot) reklamowy mPay 

 

 

§1 

Postanowienia Ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu na film (spot) reklamowy mPay (dalej „Konkurs”) jest spółka pod firmą 

mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (00-013) przy ul.  Jasnej 1/421, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS: 0000172708, NIP: 5213258216, z kapitałem zakładowym i 

wpłaconym w wysokości: 8 814 594 PLN (dalej „Organizator” lub „mPay”). 

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 18 czerwca do 

dnia 5 lipca 2021 r.  (dalej „Czas Trwania Konkursu”).  

3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, grą na automatach ani żadną inną 

grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst 

jednolity z dnia 27 października 2020 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.). 

4. Sponsorem Nagród w Konkursie jest mPay. 

 

§2 

Definicje 

 

1. Aplikacja – aplikacja mobilna udostępniana przez Organizatora, instalowana w telefonie 

komórkowym (smartphone) lub innym, kompatybilnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika z 

dostępem do sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownik uzyskuje dostęp do usług 

świadczonych przez Organizatora. Uczestnik może pobrać Aplikację w oficjalnych sklepach 

internetowych Google Play i AppStore; 

2. Konto mPay – indywidualne konto Użytkownika w systemie informatycznym mPay;  
3. Nagroda – nagroda przyznawana Uczestnikowi na zasadach określonych w Regulaminie; 

4. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu; 

5. Uczestnik – Użytkownik biorący udział w Konkursie, który zaakceptował niniejszy Regulamin; 

6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, który zainstalował Aplikację na swoim urządzeniu elektronicznym; 

7. Weryfikacja - potwierdzenie tożsamości posiadacza Konta mPay, które polega na stwierdzeniu 

przez mPay zgodności podanych przez tę osobę w Koncie mPay lub ustalonych przez mPay danych 

identyfikacyjnych tej osoby na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, innych 

dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła. 

 

§ 3 

Zasady udziału i przebieg Konkursu 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która: 

a) zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrug4ytc
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b) ukończyła 16 lat i ma nie więcej niż 65 lat (osoby ograniczone w zdolności do czynności 

prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego); 

c) jest zweryfikowanym Użytkownikiem Aplikacji mPay (zgodnie z procesem Weryfikacji opisanym 

w „Regulaminie instrumentu płatniczego mPay”); 

d) wyraziła chęć uczestnictwa w Konkursie oraz zaakceptowała Regulamin; 

e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z Konkursem; 

f) wykonała zadanie konkursowe. 

2. Zadanie konkursowe polega na nagraniu przez Uczestnika wypowiedzi o Aplikacji mPay lub jej 

dowolnej funkcjonalności w postaci filmu (spotu) trwającego do 30 sekund oraz przesłania do 

mPay linku do ściągnięcia tego nagrania. Nagranie, do którego odsyłać będzie link, może zostać 

zamieszczone w serwisie YouTube, na dysku Google lub innej tego typu stronie. Link do nagrania 

należy wkleić w odpowiednim miejscu w formularzu zgłoszeniowym.  Film nie musi być nagrany 

profesjonalnie, ważne, żeby był nagrany w kreatywny sposób oraz zawierał interesującą 

wypowiedź. Osoby, które zgłaszają się do Konkursu nie muszą być profesjonalnymi aktorami. 

Przykładowe nagranie wypowiedzi o Aplikacji można zobaczyć tutaj: https://konkurs.mpay.pl/. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem Uczestnika, że: 

a) przysługuje mu pełnia praw autorskich, osobistych i majątkowych, do nagrania oraz prawo do 

udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do jego 

opracowań, a prawa te nie są obciążone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich 

i korzystanie z nich przez Organizatora nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw 

autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich; 

b) w przypadku wygranej w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, w tym 

rozpowszechnianie w mediach społecznościowych, swojego wizerunku utrwalonego w 

przesłanym nagraniu do celów promowania działalności Organizatora (w przypadku Nagrody I 

stopnia – bezterminowo, w przypadku Nagrody II stopnia – przez okres 2 lat od dnia wydania 

nagrody konkursowej); 

c) z chwilą wydania:  

(i) Nagrody I stopnia - Uczestnik przenosi na mPay autorskie prawa majątkowe, prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia mPay do 

wykonywania autorskich praw osobistych do nagrania (utworu) bez ograniczeń 

terytorialnych lub czasowych; 

(ii) Nagrody II stopnia - Uczestnik udziela mPay wyłącznej licencji na korzystanie, prawa 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia mPay do 

wykonywania autorskich praw osobistych do nagrania (utworu), bez ograniczeń 

terytorialnych przez okres 2 lat od wydania nagrody; 

przy czym przeniesienie praw lub udzielenie licencji następuje na polach eksploatacji 

obejmujących: trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu, 

rozpowszechnianie utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W 

celu uniknięcia wątpliwości, przeniesienie praw autorskich oraz licencja obejmują uprawnienie 
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mPay do modyfikacji utworu oraz prawo do rozporządzania, w tym publikacji tak zmienionego 

utworu; 

d) otrzymana Nagroda w całości wyczerpuje roszczenia Uczestnika o wynagrodzenie z tytułu 

wyrażenia zgód oraz przeniesienia praw, o których mowa w lit. a-c powyżej; 

e) w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie lub zarzutów w związku z 

korzystaniem przez mPay z nagrania, Uczestnik zobowiązany jest zwolnić mPay od wszelkiej 

odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, 

pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego 

i koszty sądowe.  

4. Spośród Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe, wyłonione zostanie jedno najbardziej 

kreatywne i najciekawsze nagranie, według kryteriów filmowych i artystycznych przyjętych przez 

Organizatora, którego autor zostanie zaproszony do wzięcia udziału w nagraniu profesjonalnej 

reklamy mPay, za którą otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych) brutto, wraz z pokryciem przez mPay zryczałtowanych kosztów dojazdu do studia 

nagraniowego i noclegu dla dwóch osób (Nagroda I stopnia). Nagranie profesjonalnej reklamy 

planowane jest pomiędzy 2-im lipca a 16 lipca 2021 r. W tym terminie Zwycięzca Nagrody I stopnia 

musi być dostępny dla Organizatorów.  W przypadku zmiany terminu, Organizator poinformuje o 

tym zwycięzcę konkursu z odpowiednim wyprzedzeniem. Warunkiem wzięcia udziału w nagraniu 

reklamy jest: potwierdzenie dostępności w podanym powyżej terminie po rozstrzygnięciu 

Konkursu i  wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przeniesienie praw autorskich do 

nagrania, według treści przedstawionej przez mPay (w przypadku zwycięzcy posiadającego 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego). 

5. Dodatkowo, według wskazanych powyżej kryteriów, Organizator może przyznać 5 (pięć) nagród 

pieniężnych o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto każda (Nagroda II stopnia).  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu, w przypadku nadesłania mniej 

niż 10 (dziesięciu) zgłoszeń konkursowych. 

7. Jeden Uczestnik może nagrać i wysłać więcej niż jedno nagranie, przy czym może wygrać tylko 

jedną Nagrodę. 

8.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 8 lipca 2021 r. 

9. O wyniku Konkursu Organizator poinformuje Zwycięzców pocztą elektroniczną na adres email 

wskazany w zgłoszeniu konkursowym oraz ogłosi listę Zwycięzców za pośrednictwem mediów 

społecznościowych. 

10. Organizator uprawniony jest do opublikowania na swoich profilach w mediach społecznościowych 

informacji o Zwycięzcach Konkursu, w tym podania imion i nazwisk Zwycięzców Konkursu. 

11. Nagroda I stopnia zostanie wypłacona zwycięzcy na rachunek bankowy przez niego podany. 

Nagrody II stopnia zostaną przekazane Użytkownikowi w postaci zasilenia Konta Użytkownika w 

Aplikacji.  

12. O ile wymagają tego przepisy prawa, warunkiem wydania Zwycięzcy Nagrody jest uprzednie 

przesłanie do Organizatora danych niezbędnych do realizacji obowiązku podatkowego, o którym 

mowa w ust. 17 poniżej. 

13. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do pozbawienia Uczestnika udziału w Konkursie w przypadku: 

a) stwierdzenia przez Organizatora, że w Konkursie brała udział osoba niespełniająca warunków, 

o których mowa w ust. 1,  
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b) rażącego naruszenia zasad Regulaminu przez Uczestnika,  

c) postępowania naruszającego dobre obyczaje handlowe, narażającego dobre imię 

Organizatora, jego renomę lub interesy. 

15. W trakcie Konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za 

niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych 

lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna). 

16. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w 

ramach Konkursu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

17. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, Organizator przyzna 

każdemu Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku od nagród 

w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego 

Urzędu Skarbowego. W celu realizacji przez Organizatora określonego w zdaniu poprzednim 

zobowiązania, Zwycięzca prześle Organizatorowi, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia go 

o przyznaniu Nagrody, dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej (imię, nazwisko, 

adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego, nr PESEL).  

§4 

Reklamacje 

 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Konkursu najpóźniej 

w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty jego zakończenia. 

2. Reklamacje związane z nieprawidłowym przebiegiem Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać 

Organizatorowi: 

a)  w formie pisemnej na adres Organizatora: mPay S.A., ul. Jasna 1/421, 00 – 013 Warszawa 

lub 

b) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej BOK: bok@mpay.com.pl z dopiskiem 

„Reklamacja”. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis zgłaszanego zastrzeżenia oraz dane 

kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do udzielenia odpowiedzi na reklamację, tj. 

co najmniej adres e-mail. 

4. Reklamacje zgłaszane do Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie 

później jednak w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. 

5. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji 

Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem albo listem poleconym wysłanym na 

adres podany w reklamacji. 

6. Z uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie 

do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn 

opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 

5. Powyższe postanowienia nie wykluczają możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń przez 

Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Decyzja w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika 

do zwrócenia się o pomoc do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta lub 
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dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.  

 

§5 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest mPay S.A. z siedzibą w Warszawie 

(00-013) przy ul.  Jasnej 1/421, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 

0000172708. 

2. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie jest dobrowolne, ale niepodanie 

danych uniemożliwia udział w Konkursie.  

3. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z Konkursem lub w postępowaniu 

reklamacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzaniem Konkursu, przekazaniem informacji o Zwycięzcy, 

rozpatrywania reklamacji, odpowiedzi na pytania, wnioski, skargi, tworzenia zestawień na 

potrzeby Organizatora, wykrywania nadużyć. Dane dotyczące Zwycięzców Konkursu, w tym imię i 

nazwisko i wizerunek będą przetwarzane w celu ogłoszenia o wynikach Konkursu oraz promocji i 

reklamy usług mPay. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania 

usunięcia danych ze zbioru w każdym czasie, a także zaprzestania ich przetwarzania. Uczestnik ma 

także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do częściowego lub 

całkowitego usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych. 

5. Zakres praw, o których mowa w ust. 4 oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać określa „Polityka 

Prywatności dla użytkowników serwisu mPay” udostępniana na stronie internetowej prowadzonej 

przez Organizatora oraz przepisy prawa. 

6. Z zastrzeżeniem zdania trzeciego, dane nie zostaną przekazane odbiorcom trzecim, chyba, że 

Organizator zostanie do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa. Jednakże w pewnych przypadkach, mając ku temu podstawę prawną, Organizator może 

przekazać dane podmiotom trzecim, tj. partnerom działającym na zlecenie Administratora oraz 

innym Administratorom (np.  w  celach rozliczeniowych). Organizator może udostępnić dane 

Zwycięzców Konkursu do publicznej wiadomości. 

7. W stosunku do przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu, co do 

przetwarzania danych oraz prawo do wycofania zgody, którą Państwo uprzednio wyrazili. W 

przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Zwycięzców, tracą oni prawo do Nagrody, a wydane Nagrody 

podlegają zwrotowi. 

8. Prawa, o których mowa w ust. 4-7 Uczestnicy mogą realizować za pośrednictwem zgłoszeń 

przesyłanych na adres: bok@mpay.com.pl lub iod@mpay.com.pl. 

9. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uznają że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

§6 

Pozostałe postanowienia 
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1. Treść Regulaminu udostępniana jest na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora oraz 

w siedzibie Organizatora. 

2. Udział w Konkursie może łączyć się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez 

Organizatora. 

3. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, jeżeli nie będzie to miało 

wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie 

pisemnego aneksu, a wszyscy Uczestnicy Konkursu będą o tym niezwłocznie powiadamiani z 

odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez publikację Regulaminu na stronie internetowej 

Organizatora. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień 

Regulaminu, Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji 

z tego tytułu. 

4. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny. 

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

 


