Regulamin korzystania z funkcjonalności interaktywnej mapy
promującej akcję „Pokaż mi swój Mediolan” Deni Cler Milano
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z
funkcjonalności (dalej: „Funkcjonalność”) interaktywnej mapy promującej akcję
komunikacyjną „Pokaż mi swój Mediolan” (dalej: „Akcja”) na stronie www.45.denicler.eu.
2. Właścicielem strony i organizatorem Akcji jest DCG S.A. z siedzibą w Warszawie, pod
adresem: Bystrzycka 81A, 04-907, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000285675, NIP 113-00-15-696, REGON 012513641, będąca
właścicielem marki Deni Cler Milano (dalej: „Organizator”).
3. Funkcjonalność ma na celu promowanie Akcji organizowanej przez Organizatora dla marki
Deni Cler Milano.
4. Akcja jest prowadzona za pomocą serwisu internetowego, dostępnego pod adresem URL:
www.45.denicler.eu (dalej: „Serwis”).
5. Serwis umożliwia użytkownikom sieci Internet między innymi dodawanie propozycji miejsc
do odwiedzenia, propozycji wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych etc. zlokalizowanych w
Mediolanie, a także zapoznanie się z rekomendacjami innych Użytkowników.
6. Miejsca można dodawać przez cały czas funkcjonowania strony lub do odwołania Akcji przez
Organizatora.
7. Akcja będzie się odbywała w okresie od 15.03.2017 roku do 31.12.2017 roku.
§ 2. Korzystanie z Funkcjonalności
1. Użytkownikiem Funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”) może być osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Do korzystania z Funkcjonalności i brania udziału w Akcji niezbędne jest posiadanie aktywnej
skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz konta w serwisie Facebook lub Instagram.
3. Udział w Akcji jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
§ 3. Zasady Akcji
1. Mechanizm dodawania na interaktywnej mapie lokalizacji w ramach Akcji wymaga
zalogowania się przez prywatne konto Użytkownika na Facebooku lub Instagramie.
2. W celu wzięcia udziału w Akcji należy:
a) zapoznać się z zasadami korzystania z Funkcjonalności dostępnymi w Serwisie oraz w
Regulaminie;
b) na stronie www.45.denicler.eu dodać lokalizację miejsca lub wydarzenia o
charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub zakupowym związanym z szeroko
pojętymi dziedzinami: mody, designu, sztuki, kultury, muzyki, gastronomii, historii
etc., znajdującego się lub odbywającego w Mediolanie.
3. Do dodawanej w ramach Akcji lokalizacji Użytkownik może dodać zdjęcie ją prezentujące, ale
nie jest to wymagane.

4. Lokalizacja spełniająca ww. wymogi poddana zostanie premoderacji, a po braku stwierdzenia
przez Organizatora nieprawidłowości zamieszczone zostanie przez Organizatora w
odpowiedniej sekcji Serwisu.
5. Niedozwolone jest w ramach Akcji i w ramach korzystania z Funkcjonalności Serwisu
dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w
tym w szczególności:
a) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
b) nawołujących do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość,
pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną;
c) obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
d) propagujących ideologię narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub inną
ideologię totalitarną;
e) godzących w dobra osobiste Organizatora lub jakichkolwiek innych osób trzecich;
f)

naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa własności
intelektualnej oraz prawa związane z ochroną wizerunku;
g) promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
h) spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego
funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora;
i) zawierających antyreklamę Deni Cler Milano.
6. Treści, co do których Organizator ustalił na podstawie urzędowego zawiadomienia lub
wiarygodnej wiadomości, że narusza ona ust. 5 powyżej nie będzie wyświetlana w Serwisie.
7. Użytkownik może dodawać w ramach Akcji dowolną liczbę lokalizacji.
§ 4. Charakter Akcji
1. Akcja ma charakter promocyjny i komunikacyjny i nie stanowi konkursu.
2. Dodanie lokalizacji w ramach Funkcjonalności interaktywnej mapy nie wiąże się z
otrzymaniem nagrody.
§ 6. Prawa autorskie i zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Decydując się na udział Akcji i skorzystanie z możliwości dodania zdjęcia do proponowanej
lokalizacji, Użytkownik tym samym potwierdza, że przesłany przez niego materiał wolny jest
od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw
pokrewnych, praw chroniących wizerunek osoby trzeciej jak również dóbr osobistych osób
trzecich, a Użytkownik posiada wszelkie i niczym nieograniczone prawa autorskie i zależne.
Zgłaszając zdjęcie, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo
korzystanie i rozpowszechnianie zgłoszonego zdjęcia w celach związanych z promocją i
reklamą produktów wytwarzanych przez Organizatora. Organizator upoważniony jest w
szczególności do rozpowszechniania zgłoszonego zdjęcia poprzez jego udostępnienie na
Serwisie, za pośrednictwem serwisów społecznościowych Instagram oraz Facebook, a także
poprzez inne serwisy społecznościowe, bądź strony internetowe należące bądź zarządzane
przez Organizatora.
2. Dokonując zgłoszenia zdjęcia Użytkownik oświadcza i zapewnia, że:

jest autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z przesyłanym zdjęciem;
przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do zgłoszonego
zdjęcia;
ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z
prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od
jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w
szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób
trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
3. W przypadku zdjęć zawierających wizerunek Użytkownika udział w Akcji równoznaczny jest z
wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone czasowo korzystanie i rozpowszechnianie
jego wizerunku w celach związanych z promocją i reklamą produktów wytwarzanych przez
Organizatora. Organizator upoważniony jest w szczególności do rozpowszechniania
wizerunku poprzez udostępnienie zdjęć za pośrednictwem serwisów społecznościowych
Instagram oraz Facebook, a także poprzez inne serwisy społecznościowe, bądź strony
internetowe należące bądź zarządzane przez Organizatora. W przypadku zdjęć zawierających
wizerunek osoby trzeciej Użytkownik dokonując zgłoszenia oświadcza, że uzyskał na rzecz
Organizatora zgodę tej osoby na nieodpłatne i nieograniczone czasowo korzystanie i
rozpowszechnianie jej wizerunku utrwalonego na zdjęciu w celach związanych z promocją i
reklamą produktów wytwarzanych przez Organizatora i tym samym zobowiązuje się zwolnić
Organizatora z wszelkich ewentualnych roszczeń osoby trzeciej w związku z wykorzystaniem
jej wizerunku w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. Organizator upoważniony
jest w szczególności do rozpowszechniania wizerunku osoby trzeciej utrwalonego na zdjęciu
poprzez udostępnienie zdjęcia za pośrednictwem serwisów społecznościowych Instagram
oraz Facebook, a także poprzez inne serwisy społecznościowe, bądź strony internetowe
należące bądź zarządzane przez Organizatora.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Użytkownik przystępując do udziału w Akcji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i
wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia Akcji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DCG S.A. z siedzibą w Warszawie,
pod adresem: Bystrzycka 81A, 04-907. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Akcji, wyłącznie w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Akcji. Osobie, której dane
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Organizator
stosuje adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na
celu zapewnienie ochrony danych osobowych dostarczanych przez Użytkowników przed ich
nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem. Po
zakończeniu Akcji, dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte.

3. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej w Serwisie (do nieodpłatnego pobrania
w formacie PDF na urządzenie końcowe Użytkownika).
4. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

