
ZASADY AKCJI „JANUSZE MOTORYZACJI” 
 

§1 
1. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 166, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, nr KRS 0000213007 (dalej jako: „TVN” lub „Organizator”) jest organizatorem akcji 
Janusze Motoryzacji, prowadzonej w związku z audycją  pod tym samym tytułem (dalej odpowiednio jako: 
„Akcja” i „Audycja”).  

 
§2 

1. Celem Akcji jest pozyskanie przez TVN i włączenie do Audycji materiałów filmowych przedstawiających 
autorskie, subiektywne testy pojazdów mechanicznych na dowolnie wybrany temat związany z pojazdem 
mechanicznym, w dowolny sposób. Przez pojazd mechaniczny rozumie się każdy pojazd lądowy lub wodny, 
w tym pojazd własnej konstrukcji, który porusza się za pomocą silnika. Pojazd powinien spełniać wszystkie 
wymogi stawiane przez polskie prawo (być dopuszczony do ruchu i posiadać ważny przegląd techniczny i 
ubezpieczenie), a test przeprowadzony w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa.  

2. Zgłoszenia do udziału w Akcji można wysyłać w dniach 15.03.2018 r. – 31.12.2018 r.  
 

§3 
1. W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

które spełniają wymagania przewidziane w niniejszych Zasadach.  
 

§4 
1. Aby wziąć udział w Akcji, należy wejść na stronę tvnturbo.pl i dokonać zgłoszenia, tj.:  

a. wypełnić dostępny na stronie formularz elektroniczny podając dane osobowe: imię i nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail;  

b. załączyć do formularza elektronicznego maksymalnie 3 pliki z materiałami filmowymi spełniającymi 
wymagania określone w ust. 2 niniejszego paragrafu,  

c. pobrać dostępne na stronie tvnturbo.pl oświadczenie dotyczące praw autorskich i wizerunku osób 
przedstawionych w załączonych materiałach filmowych, podpisać je i załączyć do formularza 
elektronicznego w formie czytelnego skanu lub zdjęcia.  

2. Załączane w ramach formularza zgłoszeniowego materiały filmowe muszą spełniać następujące wymagania:  
a. ich treść musi odpowiadać tematyce określonej w §2 ust. 1 Zasad;  
b. czas trwania jednego materiału filmowego powinna wynosić nie mniej niż 180 sekund i nie więcej niż 

300 sekund;  
c. pliki powinny być zapisane w jednym z następujących formatów: avi, flv, mov, mp4, mpg, ts; 
d. jakość materiału filmowego musi wynosić minimum 720p; 
e. wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 300 MB;  
f. materiały nie mogą zawierać podkładu muzycznego. 

3. Przystępując do udziału w Akcji, zgłaszający załącza oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt a powyżej, w 
którym wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora w ramach Akcji imienia i 
nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgłaszającego oraz pozostałych osób utrwalonych w 
materiałach filmowych w zakresie określonym w ust. 5 - 6 poniżej. Jednocześnie w oświadczeniu zgłaszający 
udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej (z prawem 
do udzielania dalszych sublicencji) do materiałów filmowych, o których mowa w ust. 2.  

4. Osoby, które dokonają w sposób prawidłowy zgłoszenia stają się uczestnikiem Akcji (dalej jako:„Uczestnik”).  
5. Zezwolenie oraz licencja, o których mowa w ust. 3 odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w 

szczególności do:  
a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym 

m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,  
b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w 

tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,  



c. wprowadzanie do obrotu,  
d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,  
e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Zdjęć w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie w tym z towarzyszeniem reklam np. w ramach 
dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,  
w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, 
ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych  
z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub 
komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem 
wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu 
danych),  

f. publiczne wykonanie,  
g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych 

posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video  
np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub 
komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),  

h. wystawianie,  
i. wyświetlanie,  
j. użyczanie i/lub najem,  
k. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 

nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe 
przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń 
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym 
Internetu) itp.,  

l. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 
nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy 
wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, 
DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,  

m. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 
nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform 
cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek 
sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.  

6. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie praw zależnych do 
materiałów filmowych, o których mowa w ust. 2 i korzystanie przez Organizatora z utworów zależnych na 
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 5.  

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w zgłoszeniu, w tym w załączonych materiałach 
filmowych, oraz za ewentualne naruszenie praw Organizatora i/lub osób trzecich, jak również naruszenie 
przepisów prawa. 
 

 
§5 

1. Organizator powoła 3 – osobowy zespół, który w drodze konsensusu zadecyduje, które ze zgłoszonych 
materiałów filmowych zostaną włączone do Audycji.  

2. Dokonując wyboru, zespół weźmie pod uwagę, na ile wybrane materiały filmowe wyróżniają się spośród 
innych wartością merytoryczną, walorami wizualnymi i/lub humorystyczną, zabawną treścią.  

3. Dokonując wyboru, zespół ocenia każdy zgłoszony materiał filmowy odrębnie, niezależnie od pozostałych 
zgłoszonych przez danego Uczestnika. 

4. Wybrane przez zespół materiały filmowe mogą zostać wykorzystane w bieżącej edycji Audycji, tj. 
wyprodukowanej na podstawie zgłoszeń dokonanych w terminach wskazanych w §2 ust.2 Zasad lub zgodnie 
z dyspozycją uczestnika również w edycji kolejnej, o ile Organizator podejmie decyzję o jej realizacji.  



5. Organizator może zgłosić się do wybranych Uczestników z prośbą o dostarczenie materiałów w lepszej 
jakości, bądź materiałów wyjściowych lub w celu podpisania dodatkowych dokumentów niezbędnych do 
realizacji Audycji. 
 

 
§6 

1. Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy  
ul. Wiertniczej 166, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Akcja Janusze Motoryzacji”. Do rozstrzygania 
reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora.  

2. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż  
w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

3. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej  
w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.  

 
§7 

Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: TVN S.A. z siedzibą w Warszawie  

(02- 952) przy ul. Wiertniczej 166.  
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Akcji oraz w przypadku osób, 

których materiały filmowe zostały wybrane do Audycji, w celu  realizacji  
i rozpowszechnienia Audycji.  

3. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez Organizatora do czasu wykonania zobowiązań 
wynikających z Akcji, tj.: dla celów realizacji audycji do dnia 30.06.2019 r., a zgodnie z dyspozycjami  
Uczestnika dla celów realizacji kolejnej edycji do dnia 31.12.2019 r. 

4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,  
w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  

5. Organizator może zwrócić się do Uczestnika drogą mailową z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie 
innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.  

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia 
danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez 
prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: TVN 
S.A. ul. Wiertnicza 166, 02–952 Warszawa, z dopiskiem „Janusze Motoryzacji – Administrator Danych 
Osobowych” lub na adres e-mail: abi@tvn.pl.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Zasadach 
danych osobowych może uniemożliwić udział w Akcji lub Audycji. 


