REGULAMIN AKCJI
„CallToCreate”
1.

Definicje
Wskazanym poniżej oznaczeniom należy przypisywać w treści regulaminu wskazane poniżej znaczenie:
1.1. Akcja – akcja prowadzona przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu pod nazwą „CallToCreate”, skierowana do osób
fizycznych zajmujących się projektowaniem graficznym, polegająca na zaprojektowaniu grafiki stanowiącej element
etykiety nowego piwa z serii „CallToCreate” wyprodukowanego przez Brokreacja sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgodnie
z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
1.2. Serwis - pojęcie określające stronę https://brokreacja.pl/calltocreate/
1.3. Organizator – organizator Akcji, tj. Brokreacja sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-150 Kraków, ul. św. Filpa 23/4)
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000560370, posiadająca nr NIP 6783154879, oraz nr
REGON 361634162, o kapitale zakładowym 5.000 zł w całości opłaconym.
1.4. Grafik/Twórca - osoba fizyczna biorąca udział w Akcji i będąca autorem Projektu.
1.5. Projekt - utwór graficzny stworzony według zasad wskazanych w pkt. 3 i 4 niniejszego Regulaminu i przesłany przez
Grafika za pośrednictwem Serwisu do Bazy Zasobów.
1.6. Baza Zasobów - uporządkowany zbiór Projektów zamieszczonych przez Grafików za pośrednictwem Serwisu, do którego
dostęp posiada Organizator.
1.7. Wybór Projektu - proces polegający na wybraniu przez Organizatora Projektu z Bazy Zasobów, w celu jego wykorzystania
w prowadzonej przez Organizatora działalności, w szczególności do promowania produktów Organizatora, po zawarciu z
Grafikiem stosownej Umowy.
1.8. Propozycja - propozycja zawarcia Umowy składana przez Organizatora Twórcy Wybranego Projektu.
1.9. Umowa - umowa o przeniesienie praw autorskich zawierana na warunkach określonych w pkt. 5.3. niniejszego
Regulaminu między Organizatorem a Twórcą Wybranego Projektu, który zaakceptował Propozycję Organizatora.
1.10. Regulamin - niniejszy Regulamin obowiązujący w Serwisie.

2.

Serwis i jego funkcjonalność
2.1. Właścicielem Serwisu jest Organizator.
2.2. Celem funkcjonowania Serwisu jest umożliwienie Grafikom promowania swoich Projektów i zbycia przysługujących im
praw autorskich do tychże Projektów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, natomiast Organizatorowi umożliwienie nabycia w/w praw od Twórcy Projektu najbardziej odpowiadającego preferencjom Organizatora.
2.3. Organizator nie odpowiada za problemy w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z przyczyn niedotyczących Organizatora,
w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dysponentów serwerów.
2.4. Organizator jest uprawniony do zmian i modyfikacji Serwisu i jego funkcjonalności, dążąc do poprawy jego
funkcjonowania.

3.

Zasady Akcji
3.1. Przedmiotem Akcji jest zaprojektowanie grafiki, stanowiącej znajdujący się w z góry ustalonym przez Organizatora
miejscu element etykiety nowego piwa z serii „CallToCreate” wyprodukowanego przez Brokreacja sp. z o.o., zgodnie z
wytycznymi opublikowanymi przez Organizatora na stronie: https://brokreacja.pl/calltocreate/jak-przygotowac-plikcalltocreate.pdf
3.2. Celem Akcji jest pozyskanie przez Organizatora praw autorskich do projektu grafiki, o której mowa w pkt. 3.1. powyżej, w
celu jej wykorzystania do promocji i sprzedaży nowego piwa z serii „CallToCreate” na rynku polskim i zagranicznym.
3.3. Akcja skierowana jest do nieograniczonej liczby osób fizycznych. W Akcji mogą brać udział zarówno osoby profesjonalnie
trudniące się projektowaniem graficznym, jak i amatorzy.
3.4. Akcja trwa nieprzerwanie od dnia 01.11.2020. aż do momentu ogłoszenia jej zakończenia przez Organizatora w Serwisie i
obejmować może nieograniczoną ilość projektów grafik. Uczestnikom Akcji (Twórcom) nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Organizatora z tytułu zakończenia Akcji.
3.5. Projekt:
3.5.1. stanowi twórcze dzieło Grafika, wykonane przez niego w całości osobiście,
3.5.2. winien odpowiadać wymogom Organizatora,
3.5.3. winien spełniać parametry techniczne, o których mowa w pkt. 4.1.2. niniejszego Regulaminu,
3.5.4. nie może zawierać treści prawnie zakazanych (np. pornografii),
3.5.5. nie może naruszać praw osób trzecich, obowiązujących przepisów oraz treści Regulaminu.

3.6. Organizator podczas trwania Akcji może wyróżnić dowolną ilość Projektów według swej subiektywnej oceny i nie ma
obowiązku udzielania informacji o przebiegu Akcji oraz przyczynach wyboru bądź braku wyróżnienia konkretnych
Projektów jakimkolwiek podmiotom, w tym Grafikom.
3.7. Organizator nie ma obowiązku przechowywania w Bazie Zasobów wszystkich zgłoszonych do Akcji Projektów. W razie
uznania, że dany Projekt nie spełnia oczekiwań Organizatora, Organizator ma prawo w dowolnym momencie usunąć
Projekt z Bazy Zasobów. Grafikom nie przysługują z tytułu powyższego żadne roszczenia względem Organizatora.
4.

Zgłoszenie Projektu do Akcji i obowiązki Grafika
4.1. W
celu
zgłoszenia
Projektu
do
Akcji Twórca
wypełnia
formularz
dostępny
pod
adresem:
https://brokreacja.pl/calltocreate/, wgrywa swój Projekt do Bazy Zasobów za pośrednictwem Serwisu oraz akceptuje
treść niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu, w tym w
szczególności w celu umożliwienia Organizatorowi kontaktu z Twórcą w razie wybrania w Akcji jego Projektu.
4.1.1. W formularzu Grafik wskazuje następujące dane:
4.1.1.1. imię,
4.1.1.2. nazwisko,
4.1.1.3. numer telefonu,
4.1.1.4. adres e-mail.
4.1.2. By możliwe było wgranie Projektu za pośrednictwem Serwisu, Projekt musi spełniać następujące parametry
techniczne: format JPG, PNG, TIFF, PDF oraz wielkość nie przekraczającą 20MB.
4.1.3. Przesłanie kompletnego zgłoszenia do Akcji przez Grafika powoduje zamieszczenie Projektu jego autorstwa w Bazie
Zasobów Organizatora.
4.1.3.1. Potwierdzeniem zamieszczenia Projektu w Bazie Zasobów jest przesłana na adres e-mail wskazany przez
Grafika w formularzu automatyczna wiadomość od Organizatora z wykorzystaniem konta google:
akcjabrokreacja@gmail.com.
4.1.3.2. Baza Zasobów widoczna i dostępna jest wyłącznie dla Organizatora.
4.2. Każdy Grafik ma prawo zgłosić dowolną ilość Projektów za pośrednictwem Serwisu w ramach Akcji.
4.3. Poprzez zgłoszenie Projektu do Akcji Grafik deklaruje, że:
4.3.1. wyraża chęć wzięcia udziału w Akcji,
4.3.2. zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,
4.3.3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach i na zasadach określonych w pkt. 7 niniejszego
Regulaminu,
4.3.4. składany przez niego Projekt jest jego własnością i posiada do niego autorskie prawa osobiste i majątkowe, które w
żaden sposób nie są ograniczone i nie są obciążone prawami osób trzecich,
4.3.5. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Projektu,
4.3.6. Projekt nie narusza praw osób trzecich,
4.3.7. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Projektu,
4.3.8. w przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia
jej praw, Grafik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń z tego
tytułu, a w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych
tytułów przeciwko Organizatorowi, Twórca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Organizatora i podjęcia
wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie,
4.3.9. wyraża gotowość do przeniesienia praw autorskich do Projektu na Organizatora na warunkach określonych w pkt.
5.3 niniejszego Regulaminu.
4.4. Przesłanie kompletnego zgłoszenia do Akcji przez Grafika nie powoduje automatycznego zawarcia z nim Umowy przez
Organizatora. Wszelkie prawa do Projektu do czasu zawarcia z Grafikiem stosownej Umowy posiada Twórca.
4.5. W razie jakichkolwiek zmian co do stanu prawnego Projektu w czasie trwania Akcji, w tym w szczególności w przypadku
przeniesienia autorskich praw majątkowych co do Projektu na inny niż Organizator podmiot, Twórca zobowiązuje się do
niezwłocznego poinformowania o powyższym Organizatora poprzez przesłanie stosownej informacji na następujący
adres e-mail Organizatora: piwo@brokreacja.pl
4.6. Organizator ma prawo w dowolnym momencie usunąć zgłoszony w Akcji Projekt z Bazy Zasobów, w szczególności w
razie naruszenia przez Grafika postanowień niniejszego Regulaminu, na prośbę jego Twórcy, a także jeżeli Projekt ten nie
spełnia subiektywnych oczekiwań Organizatora.

5.

Wybór Projektu i złożenie Propozycji przez Organizatora

5.1. W razie powzięcia woli rozpoczęcia promocji i sprzedaży nowego piwa z serii „CallToCreate” przez Organizatora,
Organizator przegląda Bazę Zasobów w celu dokonania wyboru Projektu, najbardziej odpowiadającego preferencjom
Organizatora.
5.1.1. Wybór Projektu zależny jest od subiektywnej oceny Organizatora.
5.1.2. Organizator nie ma obowiązku uzasadniania Wyboru Projektu.
5.1.3. Twórca nie może domagać się wykorzystania Projektu jego autorstwa w działalności prowadzonej przez
Organizatora.
5.1.4. Organizator nie ma obowiązku wyboru jakiegokolwiek Projektu, może wyróżnić dowolną ilość Projektów.
5.2. Po dokonaniu Wyboru Projektu, Organizator niezwłocznie kontaktuje się z jego Twórcą za pośrednictwem telefonu bądź
adresu e-mail wskazanego przez Grafika w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt. 4.1. niniejszego
Regulaminu.
5.3. Organizator składa Twórcy Propozycję zawarcia Umowy na wskazanych poniżej warunkach:
5.3.1. Twórca zobowiąże się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do Projektu w zakresie
następujących pól eksploatacji:
5.3.1.1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
5.3.1.2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby utwór mógł być udostępniany w
sieciach komputerowych, sieciach telefonii komórkowych oraz przy użyciu sieci telekomunikacyjnych i
przekazu satelitarnego, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie techniką światłoczułą i techniką zapisu
komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu;
5.3.1.3. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
5.3.1.4. 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.
5.3.2. Twórca udzieli Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Projektu, w tym
również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.
5.3.3. Twórca przeniesie na Organizatora prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do
opracowań Projektu na wszystkich polach eksploatacji.
5.3.4. Organizator będzie miał prawo korzystać i rozpowszechniać Projekt oraz jego opracowania bez oznaczania ich
imieniem i nazwiskiem Twórcy. Grafik upoważni także Organizatora do wykonywania jego autorskich praw
osobistych.
5.3.5. Organizator będzie miał prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych
zezwoleń. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Organizatorowi.
Zezwolenia te będą nieodwołalne i nie będą uzależnione od żadnych warunków oraz zostaną udzielone bez
prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
5.3.6. Przejście praw autorskich spowoduje przejście na Organizatora własności egzemplarza Projektu zamieszczonego za
pośrednictwem Serwisu w Bazie Zasobów.
5.3.7. Za przeniesienie praw własności egzemplarza Projektu i praw autorskich do Projektu na wszelkich polach
eksploatacji oraz udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym powyżej, Twórca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości 546 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć złotych) brutto. Wynagrodzenie, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie jednorazowe i wyczerpie wszelkie roszczenia Twórcy względem
Organizatora z w/w tytułu.
5.4. Propozycja Organizatora ważna będzie przez okres 7 dni.
5.5. Akceptacja Propozycji przez Twórcę winna nastąpić w formie ustnej poprzez kontakt z Organizatorem za pośrednictwem
następującego nr telefonu: 668139008 lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie akceptacji Propozycji na adres
elektroniczny Organizatora: piwo@brokreacja.pl
6.

Zawarcie Umowy
6.1. W razie akceptacji Propozycji przez Grafika w terminie wskazanym w pkt. 5.4. niniejszego Regulaminu, Strony
telefonicznie bądź elektronicznie (w sposób wskazany w pkt. 5.5 Regulaminu) ustalą czas i miejsce podpisania odrębnej
Umowy.
6.2. Umowa zawarta zostanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.

Dane osobowe Twórcy
7.1. Administratorem danych osobowych Twórców jest Organizator jako właściciel i administrator Serwisu
świadczący usługi drogą elektroniczną w oparciu o Regulamin.
7.2. Dane osobowe Twórcy przetwarzane są na podstawie:
7.2.1. zgody Twórcy wyrażonej w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; dalej jako „RODO”),
7.2.2. Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
7.2.3. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora związanego z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7.3. Dane osobowe Twórcy przetwarzane są w celu realizacji Akcji.
7.4. Podanie danych przez Twórcę jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w
Akcji i złożenia mu Propozycji przez Organizatora, w razie wyboru jego Projektu. W przypadku niepodania danych wzięcie
udziału przez Twórcę w Akcji nie będzie możliwe.
7.5. Twórcy przysługuje prawo do:
7.5.1. dostępu do swoich danych osobowych,
7.5.2. sprostowania swoich danych osobowych,
7.5.3. usunięcia swoich danych osobowych,
7.5.4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
7.5.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
7.5.6. żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
7.5.7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 7.5, Twórca może się skontaktować z Organizatorem wysyłając
wiadomość na adres e-mail wskazany w pkt. 4.5 niniejszego Regulaminu
7.7. W przypadku, gdyby Twórca uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia
skargi do organu nadzorczego.
7.8. Przetwarzając dane osobowe Twórcy Organizator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
7.9. Dane Twórcy będą przetwarzane przez Organizatora tylko przez okres, w którym istniała będzie ku temu podstawa
prawna, tj. do momentu, w którym:
7.9.1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z Regulaminem przez którąkolwiek ze Stron, lub
7.9.2. Twórca cofnie zgodę na przetwarzanie danych,
w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
7.10. Organizator może skorzystać z usług podmiotu przetwarzającego (zwanego dalej „Przetwarzającym”), tylko za uprzednią
ogólną zgodą Twórcy. W przypadku ogólnej zgody, Organizator poinformuje Twórcę o wszelkich zamierzonych zmianach
dotyczących dodania lub zastąpienia Przetwarzającego, dając tym samym Twórcy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec
takich zmian.
7.11. Twórca wyraża zgodę na powierzenie udostępnionych Organizatorowi danych Twórcy na podstawie niniejszego
Regulaminu:
7.11.1.Firmom hostingowym świadczącym usługi na rzecz Organizatora
7.11.2.Firmom świadczącym usługi IT oraz usługi serwisowe niezbędne w celu poprawnego funkcjonowania serwisu i Bazy
Zasobów.
7.11.3.Firmie prowadzącej rachunkowość na rzecz Organizatora
7.11.4.Drukarniom świadcżacym usługi poligraficzne na rzecz Organizatora
7.11.5.Kancelarii prawnej świadczącej usługi na rzecz Organizatora
7.11.6.Innym podmiotom, których udział jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia akcji CallToCreate.
7.12. W umowie z Przetwarzającym Organizator zobowiąże go do przestrzegania tych samych obowiązków ochrony danych,
które w niniejszym Regulaminie zostały nałożone na Organizatora. Obowiązki te obejmować będą w szczególności
zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
7.13. Jeżeli Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność
wobec Twórcy za wypełnienie obowiązków tego Przetwarzającego spoczywa na Organizatorze.

8.

Postanowienia końcowe
8.1. Spory na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Organizatora.
8.2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu i o każdej takiej zmianie zawiadamia Twórcę. Zmiana obowiązuje z
upływem 7 dni od dnia zakomunikowania o zmianie, chyba że w tym okresie Twórca oświadczy, iż zmian nie akceptuje.
Takie oświadczenie Twórcy jest równoznaczne z odstąpieniem przez niego od udziału w Akcji, bez żadnych konsekwencji
z tego tytułu.
8.3. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora w ramach Akcji należy zgłaszać pisemnie lub
pocztą elektroniczną. Organizator dołoży starań, aby zgłoszenia Twórców były rozpoznane nie później niż w terminie 14
dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemów oraz ewentualnie
załączniki, np. w postaci zrzutów ekranu.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.

