
Zasady	akcji	„Życzenia	dla	Polski”	
(dalej	„Zasady”)	

	
§1	

1. TVN	 S.A.	 z	 siedzibą	 przy	 ul.	 Wiertniczej	 166,	 02-952,	 Warszawa,	 wpisaną	 do	 Rejestru	 Przedsiębiorców	
Krajowego	Rejestru	Sądowego	prowadzonego	przez	Sąd	Rejonowy	dla	m.st.	Warszawy	w	Warszawie,	XIII	
Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego,	pod	numerem	KRS	0000213007		 jest	organizatorem	
akcji	 (dalej	 „Akcja”)	 związanej	 z	 obchodami	 100-lecia	 odzyskania	 niepodległości	 przez	 Rzeczpospolitą	
Polską.	

2. W	ramach	Akcji	osoby	zgłaszające	się	nadsyłają	teksty,	w	których	składają	Polsce	życzenia	z	okazji	100-
lecia	odzyskania	niepodległości	(dalej	jako:	„Teksty”).	

3. Celem	 Akcji	 jest	 dokonanie	 wyboru	 minimum	 10	 Tekstów,	 które	 zostaną	 opublikowane	 w	 związku	 z	
obchodami	100-lecia	niepodległości	Polski	w	publikacjach	pamiątkowych	(w	formie	książkowej	lub	innej),	
których	 egzemplarze	 mogą	 zostać	 udostępnione	 publicznie	 w	 wybranych	 przez	 Organizatora	 miejscach.	
Publikacje	będą	miały	charakter	niekomercyjny.	

4. Spośród	wszystkich	 nadsyłanych	 Tekstów,	 zgodnie	 z	 §	 4	 	 Zasad	 sukcesywnie	 będą	wybierane	 Teksty	 do	
publikacji	m.in.	w	portalach	internetowych	Organizatora.		

5. Spośród	wszystkich	nadesłanych	Tekstów,	jeden	Tekst,	wybrany	zgodnie	z	kryteriami	określonymi	w		§	4	
ust.	 2,	 	 zostanie	 publicznie	 odczytany	 w	 trakcie	 debaty	 na	 Stulecie	 Niepodległości,	 której	
przeprowadzenie	zaplanowane	jest	na	drugą	połowę	2018	r.	(dalej	jako	„Wydarzenie”).	

6. Nabór	zgłoszeń	do	Akcji	odbywa	się	w	terminie	11	kwietnia	2018	roku	–	15	września	2018	roku.	
	

§2	
Warunki	uczestnictwa	w	Akcji	

1. W	 Akcji	 mogą	 brać	 udział	 osoby	 fizyczne,	 posiadające	 pełną	 zdolność	 do	 czynności	 prawnych,	 które	
spełniają	wymagania	przewidziane	w	Zasadach		oraz	dokonały	zgłoszenia	zgodnie	z	§	3	ust.	2	Zasad.	Takie	
osoby	stają	się	uczestnikiem	Akcji	(dalej	„Uczestnik”).	

	
§3	

Przebieg	Akcji	
1. Aby	wziąć	udział	w	Akcji,	należy	dokonać	zgłoszenia	zgodnie	z	postanowieniami	niniejszych	Zasad.	
2. Aby	dokonać	zgłoszenia,	należy	wejść	na	stronę	tvn24.pl	i:	

	
a. wypełnić	 dostępny	na	 stronie	 formularz	 elektroniczny	 podając	 dane	osobowe:	 imię	 i	 nazwisko,	

numer	 telefonu,	 adres	 e-mail	 oraz	 informację	 o	 preferowanym	 sposobie	 oznaczenia	 autorstwa	
(imię,	nazwisko,	pseudonim,	inicjały	–	zgodnie	z	dyspozycją	osoby	zgłaszającej	się.	Jeśli	Uczestnik	
chce	pozostać	anonimowy	–	wpisuje	taką	informację)	oraz		

b. w	formularzu	elektronicznym,	o	którym	mowa	w	pkt.	a)	powyżej,	w	przeznaczonym	do	tego	polu	
wpisać	treść	Tekstu.	
	

3. Jest	 całkowicie	 zabronione	 i	 stanowi	 naruszenie	 niniejszych	 Zasad	 przesyłanie	 Tekstów,	 jak	 również	
wskazywanie	preferowanych	oznaczeń	autora,	 zawierających	 treści	 sprzeczne	 z	prawem	 lub	dobrymi	
obyczajami,	 a	 w	 szczególności	 treści	 pornograficzne,	 zniesławiające,	 obrażające	 uczucia	 religijne,	
wzywające	 do	 nienawiści	 rasowej,	 etnicznej	 i/lub	wyznaniowej	 oraz	 wszelkich	 innych,	 podobnych	w	
treści	i	działaniu.	

4. Uczestnik	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 za	 treści	 zawarte	w	 zgłoszeniu,	w	 szczególności	 w	 Tekście	
oraz	w	preferowanym	oznaczeniu	autora,	oraz	za	ewentualne	naruszenie	praw	i	chronionych	prawem	
dóbr	osób	trzecich.	

5. W	 przypadku,	 gdy	 w	 związku	 z	 korzystaniem	 z	 Tekstu	 przez	 Organizatora	 lub	 inny	 podmiot	 za	
zezwoleniem	Organizatora	w	sposób	określony	niniejszymi	Zasadami,	 zostaną	podniesione	przeciwko	
Organizatorowi	 (lub	 innemu	 podmiotowi)	 jakiekolwiek	 roszczenia	 przez	 osoby	 trzecie,	 Uczestnik	
zobowiązuje	 się	do	 zaspokojenia	 tych	 roszczeń	 ,	 jak	 również	 zobowiązuje	 się	 zwrócić	Organizatorowi	



(lub	innemu	podmiotowi)	wszelkie	wydatki	poniesione	na	wypłatę	odszkodowań	oraz	inne	wydatki,	w	
tym	 w	 szczególności	 koszty	 pomocy	 prawnej,	 poniesione	 przez	 Organizatora	 (lub	 inny	 podmiot)	 	 w	
związku	 z	 podniesieniem	 powyższych	 roszczeń	 oraz	 do	 wypłaty	 stosownych	 odszkodowań	 na	 rzecz	
osób	trzecich.		

	
§4	

1. Organizator	 powoła	 3-osobową	 kapitułę	 (dalej	 jako	 „Kapituła”),	 która	 w	 drodze	 głosowania	 zwykłą	
większością	głosów	będzie	decydować,	które	ze	zgłoszonych	Tekstów	zostaną	skierowane	do	publikacji	
lub	odczytania	zgodnie	z	postanowieniami	niniejszych	Zasad.	W	przypadku	równej	 liczby	głosów,	głos	
decydujący	ma	przewodniczący	Kapituły.		

2. Dokonując	 wyboru	 Kapituła	 weźmie	 pod	 uwagę,	 na	 ile	 wybrane	 Teksty	 cechuje	 wysoka	 wartość	
merytoryczna	 oraz	 jak	 najciekawsza	 lub	 jak	 najbardziej	 kreatywna	 treść.	 Dodatkowo,	 dokonując	
wyboru	Tekstu	do	publicznego	odczytania,	Kapituła	oceni	również	w	jakim	stopniu	dany	Tekst	nadaje	
się	do	przedstawienia	w	takiej	formie.	

3. Kapituła	dokonuje	wyboru	Tekstów:	
a. do	publikacji	między	innymi	w	portalach	internetowych:	sukcesywnie,	tj.	na	bieżąco	ocenia	Teksty	i	

głosuje,	a	wybrane	Teksty	kieruje	do	publikacji,	
b. do	 umieszczenia	 w	 publikacjach	 pamiątkowych:	 po	 zakończeniu	 naboru	 zgłoszeń,	 spośród	

wszystkich	nadesłanych	Tekstów,		
c. do	 publicznego	 odczytania	 w	 trakcie	 Wydarzenia:	 po	 zakończeniu	 naboru	 zgłoszeń,	 spośród	

wszystkich	nadesłanych	Tekstów.	
4. W	 ramach	 prac	 nad	 publikacją	 wybranych	 Tekstów	 oraz	 publicznym	 odczytaniem,	 przedstawiciele	

Organizatora	mogą	dokonywać	m.in.	skrótów	i	korekt	językowych.	
5. Uczestnik,	 którego	 Tekst	 zostanie	 wybrany	 przez	 Kapitułę	 do	 publicznego	 odczytania,	 zostanie	

poinformowany	 o	 tym	 fakcie	 przez	 przedstawicieli	 Organizatora	 drogą	 mailową,	 telefoniczną	 lub	
listownie.	Przed	skierowaniem	Tekstu	do	publicznego	odczytania	Uczestnik	podpisze	z	Organizatorem	
umowę	regulującą	status	majątkowych	praw	autorskich	do	Tekstu.		

6. Organizator	może	zgłosić	się	do	wybranych	Uczestników	w	celu	podpisania	dodatkowych	dokumentów,	
jeżeli	będą	one	niezbędne	do	przeprowadzenia	Akcji.	

7. Organizator	 zastrzega	 sobie	prawo	do	niewybrania	 jakiegokolwiek	 Tekstu,	 jeśli	 żaden	 ze	 zgłoszonych	
Tekstów	nie	spełnia	wymagań	Organizatora.		

	
§	5	

Prawa,	zgody	i	zezwolenia	
1. Biorąc	udział	w	Akcji,	Uczestnik	wyraża	zgodę	na	wykorzystywanie	przez	Organizatora	 imienia	 i	nazwiska	

lub	 innego	wskazanego	w	 zgłoszeniu	 sposobu	oznaczenia	 autorstwa	w	 związku	 z	Akcją,	w	 tym	w	 celach	
związanych	 z	 publikacją	 Tekstu,	 jego	 opracowaniem	 i	 ewentualnym	 odczytaniem.	 Uczestnik	 poprzez	
dokonanie	 zgłoszenia	 przyjmuje	 również	 do	 wiadomości,	 że	 w	 razie	 wybrania	 zgłoszonego	 Tekstu	 do	
dalszej	publikacji,	Tekst	będzie	podpisywany	wskazanym	w	zgłoszeniu	oznaczeniem	autorstwa	w	zakresie	
określonym	w	ust.	3	–	4	w	związku	z	eksploatacją	Tekstu.	
	

2. Z	dniem	zgłoszenia,	Uczestnik	udziela	Organizatorowi	nieodpłatnej	nieodwołalnej	 licencji	niewyłącznej,	 z	
prawem	 do	 udzielania	 sublicencji,	 uprawniającej	 Organizatora	 do	 korzystania	 z	 przesłanego	 Tekstu	 na	
polach	eksploatacji	wymienionych	w	ust.	3.	Organizator	jest	uprawniony	do	wykonywania	i	zezwalania	na	
wykonywanie	 autorskich	 praw	 zależnych	 do	 Tekstu	 oraz	 do	 korzystania	 z	 utworów	 zależnych	 na	 polach	
eksploatacji	 wymienionych	 w	 ust.	 3,	 a	 także	 włączania	 Tekstu	 (w	 całości	 lub	 w	 dowolnie	 wybranych	
fragmentach)	do	innych	dzieł,	w	tym	utworów	audiowizualnych.		
	

3. Zezwolenie,	o	którym	mowa	w	ust.	1	oraz	 licencja	opisana	w	ust.	2	obejmują	 swym	zakresem	wszystkie	
znane	pola	eksploatacji,	w	tym	w	szczególności:	



a)	utrwalanie	 jakąkolwiek	techniką	 (w	 jakimkolwiek	systemie,	 formacie	 i	na	 jakimkolwiek	nośniku),	w	
tym	 m.in.	 drukiem,	 na	 kliszy	 fotograficznej,	 na	 taśmie	 magnetycznej,	 cyfrowo;	 w	 szczególności	
wydawanie	w	formie	książkowej,	
b)	 zwielokrotnianie	 jakąkolwiek	 techniką	 (w	 jakimkolwiek	 systemie,	 formacie	 i	 na	 jakimkolwiek	
nośniku),	 w	 tym	 m.in.	 drukiem,	 na	 kliszy	 fotograficznej,	 na	 taśmie	 magnetycznej,	 cyfrowo;	 w	
szczególności	wydawanie	w	formie	książkowej,	
c)	wprowadzanie	do	obrotu;	w	szczególności	wydawanie	w	formie	książkowej,	
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	 utworów	 i	 przedmiotów	
praw	pokrewnych	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,	catch-up,	pay-per-view,	dostępnych	
m.in.	 w	 technice	 downloading,	 streaming,	 IPTV,	 ADSL,	 DSL,	 DTH,	 Network	 PVR,	 connected	 TV,	
Backwards	 EPG,	DVR,	 PVR,	 Instant	 Restart,	 platform	 cyfrowych	 oraz	 jakichkolwiek	 innych,	 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,	
monitorów,	 odbiorników	 telewizyjnych,	 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,	 IPTV,	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,	
IPTV,	DSL,	ADSL,	jakichkolwiek	sieci	komputerowych	(w	tym	Internetu)	itp.,	
ł)	 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,	 IPTV,	 DSL,	 ADSL,	
Backwards	EPG,	DVR,	PVR,	Instant	Restart,	jakichkolwiek	sieci	komputerowych	(w	tym	Internetu)	itp.	

	
4. Zezwolenie,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1	 i	 licencja	 opisana	 w	 ust.	 2	 nie	 są	 ograniczone	 ani	 czasowo,	 ani	

terytorialnie,	tzn.	odnoszą	się	zarówno	do	terytorium	Polski,	jak	i	do	terytoriów	innych	państw.	
	

5. Uczestnik	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 za	 treści	 zawarte	 w	 zgłoszeniu	 i	 Tekście	 oraz	 za	 ewentualne	
naruszenie	praw	Organizatora	i/lub	osób	trzecich	i/lub	naruszenie	przepisów	prawa.	
	

6. Uczestnik	oświadcza,	że	przysługują	mu	wyłączne	prawa	autorskie	i	prawa	pokrewne	do	Tekstu	w	zakresie	
uprawniającym	Uczestnika	 do	 udzielenia	 Organizatorowi	 licencji	 niewyłącznej	 	 w	 zakresie	 i	 na	 zasadach	
określonych	w	Zasadach.	

	
	
	



§6	
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	realizacji	założeń	Akcji.	
3. Dane	osobowe	Uczestników	Akcji	będą	przetwarzane	przez	Organizatora	do	czasu	wykonania	zobowiązań	

wynikających	z	Akcji.		
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	z	prośbą	o	wyrażenie	zgody	na	przetwarzanie	 innych	danych	
osobowych	Uczestnika	 lub	dla	 innych	celów	wyraźnie	wskazanych	przez	Organizatora,	drogą	mailową	lub	
listownie.		

6. Uczestnik	 ma	 prawo	 dostępu	 do	 treści	 swoich	 danych	 osobowych	 oraz	 prawo	 do	 ich	 poprawiania,	
usunięcia,	 ograniczenia	 przetwarzania,	 przenoszenia	 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	 „Życzenia	 dla	 Polski	 –	 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.	

 
 

§7	
Postanowienia	końcowe	

1. Regulamin	dostępny	jest	na	stronie	Organizatora:	tvn24.pl	oraz	w	siedzibie	Organizatora:	
ul.	Wiertnicza	166,	02-952	Warszawa.	

2. Regulamin	wchodzi	w	życie	z	dniem	11	kwietnia	2018	r.	


