
 

 

REGULAMIN KONKURSU „PRZELEJ SŁOWA DO PIOSENKI” 
 

Artykuł 1 
Postanowienia wstępne 
 
1. Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72, 

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, wysokość 
kapitału zakładowego: 129 654 000,00 zł, NIP: 5213664494, REGON: 147055889, zwany dalej 
„Organizatorem Konkursu” lub ”BLIK” - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „Przelej Słowa Do 
Piosenki”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu, w tym uczestnictwa w Konkursie, rodzaj przyznawanych 
nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu. 

3. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w 
serwisie facebook.com/blikmobile. 

4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na profilu Facebook BLIKA, na stronie internetowej  
https://blikmobile.pl/lp/przelej-slowa/  oraz w siedzibie Organizatora Konkursu, na żądanie Uczestników 
Konkursu. 

5. Konkurs prowadzony jest w Internecie na profilu BLIKA na Facebook’u. 
 
 

Artykuł 2 
Uczestnicy 

 
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

która spełni równocześnie następujące warunki: 
 
a) jest pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) posiada własny profil na Facebooku, 
c) wypełni zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem Konkursu, 
d) posiada aplikację mobilną banku, który udostępnia funkcjonalność przelewu na telefon BLIK.  

Aplikacja banku musi być powiązana z numerem telefonu Uczestnika Konkursu. Na dzień publikacji 
Konkursu są to następujące banki: Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Santander Bank Polska S.A., 
ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Getin Noble Bank S.A. 
oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. 

 
zwana dalej „Uczestnikiem Konkursu”. 
 
2. W przypadku wygranej w Konkursie, Uczestnik Konkursu będący laureatem nagrody przekaże 

Organizatorowi dane niezbędne do wydania mu nagrody (imię i nazwisko, numer telefonu) oraz 
ewentualne dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej lub rozliczenia podatku. 

3.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisami 
społecznościowymi Facebook bądź́́́  Instagram, zaś podmioty prowadzące te serwisy, nie są podmiotami 
w jakikolwiek sposób odpowiedzialnymi za czynności wykonywane w związku z Konkursem ani skutki 
realizacji Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem w 
tych portalach społecznościowych, należy kierować do Organizatora. 

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 847). 

https://www.facebook.com/hashtag/blikchallenge?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/blikchallenge?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG
https://facebook.com/blikmobile
https://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fblikmobile.pl%252Fpodejmij-wyzwanie%253Ffbclid%253DIwAR3ojoaIU83bf0EVedIASStDk1OMHDnSzfpINhH_unxRGevF-8LY3eOiGys&h=AT0TITUpold7viS9pONCOJN_KEcj36rF1Tay5qwy1ItxPE8VXPIzNfxlqUf2m-4aYJloIiMswAkVyhfRyAr_iE91iVM65Mt0baW3E7zys9HZBsQFlhJwUgjPZvbsOxXW5mCdsg
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Artykuł 3 
Zasady Konkursu 
 

1.  Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2 ust. 1 Regulaminu, 
zgłaszają się do udziału w Konkursie poprzez dokonanie następujących czynności: 

a) przesłanie wiadomości prywatnej na profilu BLIKA na Facebook (https://www.facebook.com/blikmobile/ 
) z propozycją tytułu przelewu na telefon BLIK, jaki Uczestnik wpisałby w formatce przelewu na telefon, 
podając maksymalnie do 50 znaków ze spacjami (dalej:” Tytuł przelewu”),  

b) pozostaje fanem lub polubiła profil BLIK na Facebooku’u, 
c) złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej o treści „Niniejszym wyrażam zgodę na użycie na 

przesłanej przeze mnie propozycji tytułu przelewu na telefon BLIK, jako całości lub fragmentu,  
w utworze muzycznym skomponowanym na potrzeby konkursu”,  w trakcie trwania Konkursu oraz 
po jego ustaniu i dołączenie go do przesłanej propozycji ze swojego profilu Facebook. 
 

2. Wykonanie wszystkich czynności opisanych w Artykule 3 pkt. 1 w czasie trwania Konkursu jest 
równoznaczne ze zgłoszeniem się danej osoby do uczestnictwa w Konkursie, w charakterze jej 
Uczestnika („Zgłoszenie”). 

3.  Zadanie konkursowe pojawi się na profilu BLIKA na Facebook’u w dniu 17 września 2020r. 
4.  Zadanie konkursowe jest następujące:  

Przesłanie wiadomości prywatnej na profilu BLIKA na Facebook (https://www.facebook.com/blikmobile/ 
) najciekawszej, najbardziej intrygującej, najśmieszniejszej, według Ciebie propozycji tytułu przelewu na 
telefon BLIK, o długości do 50 znaków ze spacjami Przesłane propozycje, w całości lub jako fragmenty, 
po przeniesieniu praw autorskich, mogą zostać wykorzystane jako słowa w nowo skomponowanym 
utworze muzycznym, autorstwa Igo Walaszka.  

5. Termin na zamieszczanie propozycji tytułu przelewu na telefon BLIK do dnia 25 września 2020 r., do 
godziny: 23:59. 

6. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy (przesłać dowolną liczbę 
propozycji), jednak może wygrać maksymalnie jedną nagrodę. 

7.  Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
8. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia  

przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub niespełnienia jego warunków lub naruszenia 
przepisów prawa. 

9.  Niedopuszczalne jest:  
 

a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili 
osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem; 

b) korzystanie z praw autorskich osób trzecich bez ich zgody lub właściwej licencji; 
c) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu; 
d) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 

współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności 
zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp. 

 

Artykuł 4 
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 
 

1. Konkurs trwa od dnia 17-25.09.2020 
2. Nagrody przyznawane w Konkursie to:  

https://www.facebook.com/blikmobile/
https://www.facebook.com/blikmobile/


 

 

 
a) maksymalnie 15 nagród pieniężnych, realizowanych poprzez szybkie przelewy na telefon BLIK o 

wartości  600 zł każdy, Nagroda Główna. Propozycje tytułów zostaną wykorzystane w utworze 
muzycznym.  

b) maksymalnie 15 nagród pieniężnych realizowanych poprzez szybkie przelewy na telefon BLIK o 
wartości  100 zł każda, Nagroda Pocieszenia. Propozycje tytułów nie zostaną wykorzystane w 
utworze muzycznym.  

c) wartość wszystkich nagród pieniężnych w całym Konkursie to maksymalnie 10 500 zł. 
 

3. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w art. 3 ust. 4, Jury wyłoni 
do 15 Laureatów Nagrody Głównej oraz do 15 Laureatów Nagrody Pocieszenia.  

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu BLIKA na Facebook’u      
     https://www.facebook.com/blikmobile,  w dniu 20 października. 
5. W celu wyłonienia Laureatów oraz oceny nadesłanych odpowiedzi Organizator Konkursu powołuje Jury. 

W przypadku tożsamych propozycji tekstu lub bardzo podobnych, decydować będzie kolejność 
zgłoszenia. 

6. Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz nad wyłonieniem zwycięzców. 
W skład Jury Konkursu wchodzi Igo Walaszek oraz 2 przedstawicieli Organizatora Konkursu.  
Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości prywatnej na Facebooku. Nagrody 
zostaną wysłane w dniu  20 października na podstawie danych kontaktowych, przekazanych wcześniej 
przez Zwycięzców. 

7.  Warunkiem wydania nagrody Uczestnikowi Konkursu jest: 
a) udzielenie przez Uczestnika Konkursu w formie dokumentowej Organizatorowi Konkursu zgody na 

opublikowanie przez Organizatora Konkursu nazwy użytkownika na profilu BLIKA na Facebook’u 
jako zwycięzcy Konkursu w poście z informacją o wygranych; 

b) wyrażenie zgody na użycie Tytułu przelewu jako całości lub fragmentu w utworze muzycznym 
skomponowanym na potrzeby konkursu; 

c) posiadanie konta w banku uczestnika BLIKA z powiązanym z nim numerem telefonu z 
funkcjonalnością przelewu na telefon. 

8. Nagrody pieniężne w wysokości  600 zł oraz 100 zł zostaną wysłane za pomocą szybkiego przelewu na  
telefon BLIK na numer telefonu wskazany przez Laureata w wiadomości prywatnej, przesłanej za 
pośrednictwem Facebooka na profilu https://www.facebook.com/blikmobile 

9. Laureat Konkursu, któremu zostanie przyznana Nagroda, przesyła Organizatorowi w wiadomości 
prywatnej za pośrednictwem Facebooka na profilu https://www.facebook.com/blikmobile następujące 
dane: 
a) imię i nazwisko;  
b) numer telefonu; 

10. Jeżeli   Laureat nie skontaktuje się w terminie 7 dni od poinformowania o wygranej (tj. Laureat nie udzieli 
odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Organizatora), traci uprawnienia do nagrody. Nie wydane 
nagrody pozostają w gestii Organizatora Konkursu.  

11. Laureat Konkursu ma prawo wyłącznie do jednej nagrody w Konkursie. 
12. Laureat Konkursu przyjmuje do wiadomości, że nagroda jest nagrodą pieniężną i w zamian za nią nie 

ma prawa do jej ekwiwalentu niepieniężnego, ani jej zamiany na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw 
do Nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

13. Decyzja Organizatora Konkursu wskazująca Laureatów jest ostateczna. 
14. Wartość każdej nagrody przypadająca na każdego z Laureatów , która nie będzie objęta zwolnieniem 

podatkowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie 
powiększona o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody 
(„Świadczenie Dodatkowe”). Nagrody te zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

https://www.facebook.com/blikmobile
https://www.facebook.com/blikmobile
https://www.facebook.com/blikmobile


 

 

podatkowymi. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód 
laureata uzyskany z tytułu otrzymania nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% 
wartości nagrody. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest wydający nagrodę. Wydanie 
opodatkowanych w ten sposób nagród nastąpi po pobraniu podatku od laureata. Zgodnie z art. 41 ust. 7 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastrzega się prawo potrącenia kwoty należnego 
podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego. Zobowiązanym do wydania nagród w 
Konkursie zgodnie z Regulaminem jest Organizator.  

 

Artykuł 5 
Ochrona Danych Osobowych 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu tj. Polski  

Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa. Administrator 
w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się̨̨̨  
skontaktować pod adresem e-mail: iod@polskistandardplatnosci.pl. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, adres email, nazwa profilu na Facebooku, numer 
telefonu,) będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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). 

3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą̨̨̨  przetwarzane dla celów związanych z realizacją 
Konkursu, w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, lub dochodzenia roszczeń i obrony przed 
roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi 
na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora, którym jest możliwość przeprowadzenia Konkursu w jakiej 
zdecydował się wziąć udział Uczestnik, a także możliwość ustalenia i obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami. W odniesieniu do laureatów, którzy otrzymają nagrody w zakresie niezbędnym dla 
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podstawę przetwarzania danych stanowią 
przepisy ustawy o rachunkowości. 

4. W związku z prowadzeniem Konkursu za pośrednictwem portalu społecznościowego oraz mając na 
uwadze, że osobami biorącymi udział w Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które są użytkownikami 
tego portalu, administrator portalu społecznościowego posiada dostęp do danych osobowych osób 
biorących udział w Konkursu w zakresie, jaki wynika z art. 1 pkt 5. Osoby odwiedzające stronę mogą 
uzyskać dostęp do danych osób biorących udział w Konkursie w zakresie obejmującym login w serwisie 
(w tym np. imię i nazwisko) oraz informacje zamieszczone w komentarzach. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą̨̨̨  następujące kategorie podmiotów: podmioty zewnętrzne 
dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z 
bieżącą działalnością̨̨̨  Administratora, podmioty udzielające wsparcia marketingowego Administratorowi 
– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu 
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
ochronę̨̨̨  danych zaś ujawniane kategorie danych osobowych będą ograniczały się tylko do zakresu w 
jakim jest to niezbędne dla realizacji Konkursu i przyznania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. 

6. Każdej osobie, której dane są̨̨̨  przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje:  
a) prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 
b) usunięcia, 
c) ograniczenia przetwarzania,  
d) oraz, w przypadkach przewidzianych przez prawo, uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec  

przetwarzania danych. 
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7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić  
się̨̨̨  do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje  
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora dostępne są 
pod adresem internetowym: 
https://www.polskistandardplatnosci.pl/Content/docs/Polityka_prywatno%C5%9Bci_PSP.pdf. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Bez podania danych 
nie będzie możliwe wzięcie udziału w Konkursie. 

9. Dane osobowe przetwarzane będą̨̨̨  przez okres trwania Konkursu (lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę,  
której dane dotyczą), a po jej zakończeniu przez czas wynikający z przedawnienia roszczeń z tytułu 
uczestniczenia w Konkursie, tj. 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do rozstrzygnięcia 
Konkursu. 

10.Dane osobowe Laureata Konkursu mogą być również przetwarzane na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa dla celów rozliczeń podatkowych do upływu 5 lat od końca roku podatkowego w którym 
przyznano nagrody w ramach Konkursu.  

 

Artykuł 6  
Prawa autorskie 
 
1. Z chwilą wydania nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Tytułu przelewu w 

następującym zakresie: 
a) pola eksploatacji- wszystkie znane w chwili opublikowania niniejszego regulaminu, w  tym w 

szczególności:  
i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
iii) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt ii – 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. 

b) terytorium: Świat 
c) czas: nieokreślony 

2. Organizator jest uprawniony do wykonywania autorskich praw zależnych do utworów w postaci Tytułów     
przelewów. 

3.  Laureat zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Tytułów przelewów. 
 

Artykuł 7 
Reklamacje 
 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem informacji drogą elektroniczną 

należy składać w wiadomości prywatnej na profilu BLIKA na Facebook’u pod adresem: 
https://www.facebook.com/blikmobile, w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury przyznawania 
Nagród, o której mowa w art. 4 Regulaminu bezpośrednio do siedziby Organizatora lub listem 
poleconym. 

2. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty 
ich otrzymania. 
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https://www.facebook.com/blikmobile


 

 

 
 
 
Artykuł 8 
Przechowywanie dokumentacji 
 
1.  Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez Organizatora 

Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 10 
Regulaminu w zakresie dotyczącym dokumentacji księgowo-podatkowej i archiwalnej, która zgodnie z 
obowiązującym i przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres wymagany 
przepisami prawa. 


