- Regulamin KAMPANII REKLAMOWEJ W POJAZDACH KOLEI WIELKOPOLSKICH

1.

Przedmiotem aukcji organizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
z siedzibą w Warszawie 02-738 przy ul. Dominikańskiej 19c, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000030897, NIP 521-30-03-700, REGON
010168068 (dalej zwanej „WOŚP”) jest kampania reklamowa w pojazdach eksploatowanych
przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000349125, NIP 7781469734, REGON 301362581 o wysokości
kapitału zakładowego 27.738.500,00 zł, (dalej zwane „Koleje Wielkopolskie”).

2.

Środki finansowe uzyskane w drodze aukcji zostaną w całości przekazane na rzecz Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach akcji prowadzonej pod nazwą „30 Finał
WOŚP”.

3.

Aukcja będzie prowadzona za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro.pl na zasadach
określonych przez Serwis, Sztab WOŚP z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4.

Przedmiotem aukcji jest prowadzenie Kampanii reklamowej Zwycięzcy aukcji, która będzie
prowadzona na monitorach LED formatu 22 cale w 72 pojazdach KW poruszających się po
wszystkich odcinkach linii kolejowych obsługiwanych przez KW. Łączny czas wyświetlania
jednego slajdu to około 800 minut dziennie na 350 monitorach, czyli reklama będzie wyświetlona
minimum 4 razy na godzinę.

5.

Kampania reklamowa będzie trwała dwa tygodnie w uzgodnionym z Kolejami Wielkopolskimi,
a Zwycięzcą aukcji w terminie, w przedziale czasowym od 1.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

6.

Tematyka kampanii reklamowej musi spełniać następujące zasady:
a. nie może naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uczuć religijnych;
b. nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich lub ich praw, w tym praw autorskich osób
trzecich oraz prawa do firmy;
c. nie może być obraźliwa, nie może zawierać zwrotów wulgarnych ani treści
pornograficznych;
d. nie może być nacechowana politycznie;
e. nie może dotyczyć wyrobów alkoholowych, ani tytoniowych.

7.

W przypadku przedstawienia przez Zwycięzcę aukcji tematyki kampanii reklamowej w sposób
sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Koleje Wielkopolskie wezwą Zwycięzcę
aukcji do podania innej propozycji w terminie 7 dni, po upływie tego terminu Zwycięzca aukcji
traci uprawnienia do przeprowadzenia kampanii reklamowej.

8.

Zwycięzca aukcji jest zobowiązany do przekazania proponowanej tematyki kampanii reklamowej
na adres e-mail: reklama@koleje-wielkopolskie.com.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od
daty zakończenia aukcji. W przypadku braku przedstawienia tematyki w terminie, o którym mowa
w zdaniu poprzednim Zwycięzca aukcji traci uprawnienie do przeprowadzenia kampanii
reklamowej, a wpłata, której dokonał na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
nie podlega zwrotowi.

9.

Materiały do przeprowadzenia kampanii reklamowej powinny być przekazane w formie plików
w formacie .JPG lub .PDF w rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli lub spotu wideo w formacie .MP4
(bez dźwięku) długości 15 lub 30 sekund na adres e-mail: reklama@koleje-wielkopolskie.com.pl;
Materiały powinny być przekazane co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem
kampanii reklamowej.

10.

Aukcja odbędzie się w terminie ustalonym przez Fundację WOŚP.

11.

Wpłata za wylicytowany przedmiot licytacji dokonywana jest na indywidualny numer konta
przypisany danej aukcji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zakończenia aukcji.

12.

W przypadku nie wpłacenia przez uczestnika aukcji, dokonującego wylicytowania najwyższej
kwoty przedmiotu objętego licytacją (dalej „Zwycięzca licytacji”) w ww. terminie, Koleje
Wielkopolskie przewidują możliwość przekazania prawa do przeprowadzenia kampanii
reklamowej następnemu licytantowi, który złożył drugą, co do wartości ofertę.

13.

Kampania reklamowa zostanie przeprowadzona po potwierdzeniu przez Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy zwycięzcy aukcji oraz wpłaty zadeklarowanej kwoty na wskazany numer
rachunku bankowego.

14.

Uczestnikiem aukcji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, jak również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej.

15.

Poprzez przystąpienie do aukcji uczestnik biorący w niej udział oświadcza, że akceptuje
postanowienia niniejszego Regulaminu.

16.

Administratorem danych osobowych Zwycięzcy licytacji jest spółka Koleje Wielkopolskie sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000349125, NIP 7781469734, REGON 301362581. Kontakt z Administratorem możliwy
jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres:
biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl.

17.

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem e-mail: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl.

18.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:
a. w celu prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z licytacji - podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 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 (dalej
"RODO”),
b. w celu realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa
(podatkowych, finansowych, księgowych) - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami – co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora danych; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

19.

Zakres przetwarzanych danych obejmować będzie imię i nazwisko oraz adres e-mail Zwycięzcy
licytacji.

20.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwy udział
w licytacji.

21.

Zwycięzca licytacji ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, jak również̇ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

22.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane lub do momentu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych. Bez względu na powyższe dane osobowe mogą być również przetwarzane
przez okres wynikający z przepisów prawa oraz okres związany z rozpatrzeniem ewentualnych
reklamacji, ustaleniem, dochodzeniem lub obrony przed roszczeniami.

23.

Do danych osobowych Zwycięzcy licytacji mogą̨ mieć́ dostęp podmioty świadczące na rzecz
Administratora danych usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, marketingowe,
reklamowe, public relations, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawne - wyłącznie na mocy
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

24.

Podane przez Zwycięzcę̨ licytacji dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również̇ w formie profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane
do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

25.

Koleje Wielkopolskie zastrzegają sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych
osoby lub instytucji, która wygrała aukcję tj. Zwycięzcy licytacji (imię i nazwisko, miejscowość lub
firma) w mediach, w swoich materiałach reklamowych, na portalu społecznościowym.

26.

Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że kampania
reklamowej jest jego autorstwa i nie narusza praw osób i podmiotów trzecich. W przypadku
skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Kolejom Wielkopolskim w związku
z wykorzystaniem nazwy przedstawionej przez Zwycięzcę licytacji, ponosi on całkowitą
odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób oraz za wyrządzoną im szkodę.

27.

Koleje Wielkopolskie zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
a także unieważnienia aukcji w każdym czasie bez podania przyczyny.

