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Regulamin konkursu na najbardziej kreatywna pracę 
KONKURS FLEX DESIGN 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Regulamin określa zasady organizacji konkursu na najbardziej kreatywną 

aplikację wykonaną w technologii termotransferu przy użyciu folii Flex Poli Tape  
w ramach projektu FLEX DESIGN, zwanego dalej Konkursem Flex Design. 

2. Organizatorem konkursu jest spółka SICO Polska sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Annopol 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031697,               
o numerze NIP 526 24 70 011, o kapitale zakładowym w wysokości                     
1.960.000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs Flex Design ma zasięg ogólnopolski i odbywa się w okresie od dnia 6 
lipca 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku. 

4. Niniejszy Regulamin znajdować się będzie w okresie trwania Konkursu Flex 
Design w siedzibie Organizatora, a także może zostać rozesłany do 
zainteresowanych firm zgłaszających projekty (zwanych dalej „Uczestnikami”),  
będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz współpracujących 
z firmą SICO Polska sp. z o.o. 
 

II. NAGRODY 
 
1. Organizator przewiduje przyznanie wybranym Uczestnikom nagród rzeczowych w 

postaci prasy do termotransferu Studio Clam 38v2 Press 38 x 38cm , 3 sztuk 
rolek folii termotransferowej Poli-flex , teczek z próbkami folii 
termotransferowej  i nożyków do wybierania folii (zwanych dalej 
„nagrodami”) na zasadach określonych w punkcie III niniejszego Regulaminu. 

2. Nagrody przewidziane w niniejszym Regulaminie stanowią przychód firmy 
Uczestnika i winny zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 464) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.). 

3. Informacja o Uczestnikach nagrodzonych w ramach Konkursu Flex Design 
zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora, mediach 
społecznościowych Organizatora oraz mediach społecznościowych partnerów 
handlowych Organizatora – Poli-Tape Klebefolien Gmbh oraz A,Adkins and Sons 
Limited.  

4. Organizator Konkurs Flex Design ma prawo do dowolnej zamiany nagród na 
podobne w zakresie cech i właściwości, bez konieczności wcześniejszego 
powiadamiania o tym fakcie Uczestników. 
 

 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 
1. Nad prawidłowością przyznawania nagród czuwać będzie komisja składająca się 

z przedstawicieli Organizatora w liczbie 5 osób. 
2. Do otrzymania nagrody uprawniony będzie każdy Uczestnik, który wygra 

Konkurs Flex Design w okresie wskazanym w pkt. 1 ppkt 3 na następujących 
warunkach: 
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a) Uczestnik musi współpracować z firmą SICO Polska sp. z o.o. i posiadać 
status jej Klienta; 

b) Uczestnik  może zgłosić do Konkursu Flex Design tylko jeden projekt. 
3. Stan zobowiązań (wysokość kwoty zadłużenia) Uczestnika wobec firmy SICO 

Polska sp. z o.o. z tytułu prowadzonej współpracy handlowej, może wpłynąć na 
zmianę warunków przyznania nagród.  

4. Konkurs Flex Design przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której nabywają towary 
handlowe od SICO Polska sp. z o.o. 
 

IV. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KONKURSIE NA NAJBARDZIEJ KREATYWNĄ 
PRACĘ 
 
1. Dowolny przedmiot z wykonaną aplikacją z folii flex Poli-Tape zostanie przesłany 

do siedziby Organizatora na adres: ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa, z dopiskiem 
„Konkurs Flex Design” do dnia 30.09.2021 r. wraz z podaniem osoby do 
kontaktu z ramienia Uczestnika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu). 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania osobom wyznaczonym do kontaktu z 
Organizatorem klauzuli informacyjnej Organizatora stanowiącej Załącznik nr 1 do 
Regulaminu.  

3. Zgłoszone prace będą oceniane przez komisję złożoną z przedstawicieli 
Organizatora.  

4. Wyniki Konkursu Flex Design zostaną ogłoszone w dniu 21.10.2021 r. na 
stronie SICO Polska sp. z o.o. oraz przekazane za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

5. Komisja wybierze trzy najlepsze prace, które zostaną nagrodzone w następujący 
sposób:  
1 miejsce – prasa do termotransferu Studio Clam 38v2 Press 38 x 38cm  
2 miejsce – 2 rolki folii Poli-flex (szer. 50cm x długość 25m) 
3 miejsce – 1 rolka folii  Poli-flex  

5.   Organizator przewidział dodatkowe nagrody dla wyróżnionych projektów w  
      postaci nożyków do wybierania folii oraz zestawów próbek folii Poli-flex. 

 
V. PRAWA AUTORSKIE 

1. Przekazanie prac do udziału w Konkursie Flex Design traktowane jest jako 
równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich,                         
w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 
tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik zgłaszający pracę 
zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty 
poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie 
powstaną z tego tytułu.  

3. W celu promocji Konkursu Flex Design, Organizator zastrzega sobie prawo 
wykorzystywania zgłoszonych do Konkursu projektów bez uiszczania 
jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Uczestników.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zawarcia w ciągu 7 dni roboczych od 
ogłoszenia wyników Konkursu Flex Design z autorem nagrodzonego projektu 
odrębnej umowy o przeniesieniu na Organizatora wszelkich majątkowych praw 
autorskich do opracowanego projektu, w szczególności:  
a) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu (projektu)  
każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw 
autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, 
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analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, 
wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, 
magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy 
pomocy rzutnika,  
b) wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera wykorzystywanego 
przez Organizatora), przesyłania przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej 
i teleinformatycznej, w tym Internetu,  
c) publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na 
ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w 
folderach i ulotkach,  
d) nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora 
zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia 
opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji lub adaptacji do potrzeb 
Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu.  

5. Uczestnik Konkursu Flex Design zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń 
względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub 
z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w zakresie mniejszym niż 
określonym w pkt. 4 powyżej. 

 
VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie Flex Design można zgłaszać w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu nagrody, w formie 
pisemnej, przesłanej na adres Organizatora. 

2. Po terminie wskazanym powyżej, żadne reklamacje i korespondencja w tej 
sprawie nie będą rozpatrywane.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję Organizatora w terminie 7 dni od 
dnia zgłoszenia reklamacji. 

 
VII. DANE OSOBOWE 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem 

Flex Design jest SICO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@sico.pl we wszystkich 
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza w celu 
realizacji uprawnień. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: 
„RODO”), jako informacje niezbędne do udziału w Konkursie Flex Design, w 
związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika. 

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu Flex Design będą przetwarzane w celu 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzców 
Konkursu Flex Design i wydania nagród. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej 
realizacji Konkursu Flex Design, w tym wydania nagrody oraz publikacji 
informacji o zwycięzcach Konkursu Flex Design w zakresie: imienia i nazwiska 
oraz zdjęcia wygranej pracy na stronie internetowej Administratora, mediach 
społecznościowych Administratora oraz partnerów handlowych. Dane będą 
przetwarzane także przez okres realizacji ewentualnych postępowań związanych 
ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia 
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z 
przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy 
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wygrali Nagrodę w Konkursie – osób nagrodzonych, zakończy się nie wcześniej 
niż z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
zakończył się okres trwania Konkursu Flex Design (w związku z obowiązkiem 
przechowywania dokumentacji podatkowej). 

5. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie 
SICO Polska sp. z o.o., w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, ale 
tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe 
Uczestników mogą zostać udostępnione firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w 
celu wysyłki Nagrody. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji jednego ze swoich uprawnień 
prosimy o kontakt na adres siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony 
Danych na adres e-mailowy podany powyżej. 

7. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, 
Uczestnik może w każdej chwili zwrócić się do organu ochrony danych 
osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub 
podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych 
Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy 
wydania Nagrody. 
 

VIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie 
trwania Konkursu Flex Design. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie 
wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu Flex Design w 
każdym czasie, bez wyłonienia zwycięzców. 

3. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z udziału w Konkursie Flex Design nie 
mogą być przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie. 

 
 
Warszawa, dnia 16 czerwca 2021 roku 
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Załącznik do Regulaminu Konkursu Flex Design - Klauzula Informacyjna dla osób 
kontaktowych Uczestnika Konkursu 
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z 27 kwietnia 
2016 r. (RODO), informujemy, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych osób kontaktowych Uczestników Konkursu Flex 

Design jest SICO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 3. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@sico.pl we wszystkich sprawach dotyczących 
ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza w celu realizacji uprawnień. 

2. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest potrzeba 
udziału w Konkursie Flex Design. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
polegającego na prowadzeniu niezbędnych czynności związanych z realizacją 
Konkursu Flex Design i powyższych celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

   Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, 
nazwisko, adres email, numer telefonu. Pani/Pana dane zostały przekazane przez 
Uczestnika konkursu w związku z Pani/Pana funkcją lub relacją z tym podmiotem. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie 
SICO Polska sp. z o.o., w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, ale tylko w 
celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe w przypadku 
nagrodzenia reprezentowanego Uczestnika mogą zostać udostępnione firmie kurierskiej 
lub poczcie polskiej w celu wysyłki Nagrody.  

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych powiązany jest z celami i 
podstawami ich przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 
czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SICO Polska sp. z o. o. opisanego 
powyżej (tj. przede wszystkim przez okres trwania Konkursu Flex Design) lub do czasu 
wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu. Po tych okresach będziemy 
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres, w którym mogą ujawnić się 
roszczenia związane z tym Konkursem. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu szereg 
uprawnień. Pani/Pana prawa to: prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu 
również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W celu realizacji 
jednego ze Pani/Pana uprawnień prosimy o kontakt na adres siedziby lub bezpośrednio 
z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mailowy podany powyżej. 

6. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, może 
Pani/Pan w każdej chwili zwrócić się do organu ochrony danych osobowych - w Polsce 
jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


