
 

Wyzwanie dla KOMBAJNISTÓW 2021 — konkurs fotograficzny 

REGULAMIN 

 

„Wyzwanie dla KOMBAJNISTÓW 2021 — konkurs fotograficzny” (zwane dalej „Działaniem”) jest 

częścią usługi John Deere Digital News Service, a jego organizatorem jest firma John Deere Walldorf 

GmbH & Co.KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Niemcy (zwana dalej „John Deere”). 

 

Cel kampanii 

W ramach niniejszego Działania klienci posiadający kombajny John Deere mogą przesyłać zdjęcia 

i relacje dotyczące ich maszyn. Przesłane treści mają przedstawiać kombajny John Deere podczas prac 

polowych. 

 

Czas trwania kampanii 

Działanie rozpocznie się 1 lipca 2021 r., a zakończy 30 września 2021 r. W tym okresie wszyscy 

odwiedzający stronę internetową John Deere mogą głosować na najlepszą fotorelację. Wygra 

fotorelacja, która na zakończenie Działania uzyska najwięcej polubień. Ogłoszenie zwycięzców 

Działania nastąpi do 15 października 2021 r. Jeśli zwycięzca nie skontaktuje się z firmą John Deere za 

pośrednictwem poczty e-mail w ciągu 21 dni od daty powiadomienia, jego prawo do nagrody 

przepadnie i zostanie wylosowany nowy zwycięzca. W przypadku niemożności dostarczenia 

powiadomienia firma John Deere nie jest zobowiązana do poszukiwania dalszych możliwości. 

John Deere zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Działania firmy John Deere 

z uzasadnionych przyczyn, w szczególności jeśli nie będzie można zagwarantować właściwego 

przeprowadzenia Działania z przyczyn technicznych lub prawnych. Takie przyczyny mogą obejmować 

problemy techniczne (błędy w działaniu sprzętu i/lub oprogramowania, wirusy w systemie 

komputerowym, manipulowanie itp.), zmiany warunków użytkowania lub inne decyzje. Uczestnikom 

nie przysługują żadne roszczenia z powodu wcześniejszego zakończenia Działania w wyniku 

wspomnianych wcześniej przyczyn. Ponadto John Deere informuje uczestników, że nie można 

zagwarantować dostępności i funkcjonowania Działania. 

 

Udział 

Aby wziąć udział w Działaniu, należy zrobić sobie zdjęcie podczas pracy na kombajnie John Deere. 

Zdjęcie należy przesłać do galerii konkursowej i opatrzyć je relacją na temat prac polowych. Uczestnicy 

muszą podać wymagane dane (imię i nazwisko, płeć, kraj, adres e-mail) oraz zaakceptować niniejszy 

Regulamin. 



Udział w Działaniu jest w pełni dobrowolny. Uczestnictwo jest bezpłatne, a uczestnik ponosi tylko koszt 

połączenia z internetem z własnego telefonu komórkowego lub komputera.  

Organizator wyraźnie zaznacza, że uczestnictwo w Działaniu nie wymaga zakupu żadnego produktu ani 

usługi ani nie wiąże się z takim zakupem. 

Nagrody 

• Trzy pierwsze nagrody: Wycieczka dla VIP-ów do niemieckich fabryk John Deere 

w Zweibrücken, Mannheim i Bruchsal. Trzydniowa wycieczka dla dwóch osób do Niemiec 

obejmuje przeloty (w miarę potrzeb), zakwaterowanie i przejazdy. Indywidualne zwiedzanie 

zakładów produkcyjnych w Zweibrücken, Mannheim i Bruchsal.  

• 4. nagroda: kupon do sklepu internetowego John Deere na kwotę 250 EUR 

• 5. nagroda: kupon do sklepu internetowego John Deere na kwotę 150 EUR 

• 6. nagroda: kupon do sklepu internetowego John Deere na kwotę 100 EUR 

• Nagrody od 7 do 16: kupon do sklepu internetowego John Deere na kwotę 50 EUR  

 

Zwycięzców powiadomi lokalny przedstawiciel firmy John Deere w połowie października 2021 r., nie 

później niż 4 tygodnie po zakończeniu Działania. 

Za poprawność podanych danych kontaktowych odpowiadają uczestnicy. Dlatego należy zwrócić 

szczególną uwagę na poprawne wprowadzenie pełnych danych osobowych podczas rejestracji. 

Kryteria kwalifikujące; wyłączenie 

Do wzięcia udziału w Działaniu są uprawnione wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły co najmniej 

14 lat, o ile ich udział nie jest wyraźnie wyłączony. Osoby poniżej 14. roku życia nie będą uczestniczyć 

w podziale zysku. Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat [w Wielkiej Brytanii — 21 lat] lub z innych 

względów nie jest upoważniony lub w pełni upoważniony do wzięcia udziału w Działaniu, konieczna 

jest zgoda jego rodziców (lub innych przedstawicieli prawnych). Każdy uczestnik może wziąć udział 

w Działaniu tylko raz. Nie zezwala się na udział osób trzecich za pośrednictwem automatycznych 

procedur masowego udziału. 

Pracownicy Deere & Company, w tym wszystkie podmioty stowarzyszone i zależne w rozumieniu art. 15 

i nast. niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG) oraz ich najbliżsi krewni, pracownicy agencji 

oraz wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie Działania są wykluczeni 

z udziału. 

John Deere ma prawo wykluczyć poszczególne osoby z udziału w Działaniu z uzasadnionej przyczyny, 

np. z powodu naruszenia lub niespełnienia niniejszego Regulaminu, (próby) manipulacji itp. oraz 

zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych. W przypadku wystąpienia przyczyn 

upoważniających organizatora do wykluczenia uczestnika organizator może odmówić przyznania 

nagrody lub zażądać jej zwrotu. Wykluczenie z uzasadnionej przyczyny nie upoważnia wykluczonego 

uczestnika do wniesienia roszczeń względem firmy John Deere. 

 

Przyznawanie i przenoszenie praw; treści zakazane i niedopuszczalne 

Przesyłając rysunki lub zdjęcia za pośrednictwem strony https://www.deere.pl/pl/campaigns/gwiazdy-

zniw-2021/ w ramach Działania, uczestnicy upoważniają firmę John Deere do wykorzystywania 

https://www.deere.pl/pl/campaigns/gwiazdy-zniw-2021/
https://www.deere.pl/pl/campaigns/gwiazdy-zniw-2021/


wszystkich rysunków lub zdjęć, w tym w szczególności do drukowania oraz wykorzystywania ich 

w publikacjach firmy John Deere.  

Każdy uczestnik potwierdza, że zgodnie z prawem jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do 

przesłanego rysunku lub zdjęcia, co oznacza, że przesyłający dane zdjęcie lub dany rysunek uczestnik 

wykonał je osobiście i samodzielnie, a przesłane treści są wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich. 

Uczestnik potwierdza swoją nieodwołalną zgodę na wykorzystanie, tj. publikację i rozpowszechnianie 

rysunku lub zdjęcia przez firmę John Deere zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego. 

W odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa autorskiego uczestnik przesyłający treści, który 

otrzyma nagrodę, nieodwołalnie udziela firmie John Deere, a także jej jednostkom stowarzyszonym, 

niewyłącznego, podlegającego sublicencji prawa do wykorzystania danego rysunku lub zdjęcia do 

celów marketingowych i reklamowych bez ograniczeń dotyczących czasu, miejsca i zawartości. 

Obejmuje to prawo do kopiowania, rozpowszechniania, pokazywania, publicznego udostępniania, 

edycji i modyfikacji takiego rysunku lub zdjęcia na dowolnym nośniku, np. w formie elektronicznej lub 

drukowanej. Obejmuje to też publikacje online w różnych kanałach komunikacji używanych przez firmę 

John Deere, a także materiały drukowane, takie jak broszury, ulotki, banery, plakaty, kalendarze. 

Przeniesienie i cesja praw nagradzane są w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie. 

Jeśli przesłany rysunek lub przesłane zdjęcie przedstawia inne możliwe do zidentyfikowania osoby, 

uczestnik wyraźnie gwarantuje, że uzyskał od wszystkich osób występujących na zdjęciu lub rysunku 

pisemną zgodę, którą dostarczy firmie John Deere na żądanie. W przypadku nieuzyskania takich zgód 

lub wniesienia jakichkolwiek związanych z nimi roszczeń odpowiedzialność ponosi uczestnik. 

Firma John Deere gwarantuje, że rysunki lub zdjęcia przesłane przez uczestników, którzy nie wygrali, 

zostaną natychmiast usunięte i po zakończeniu kampanii nie będą wykorzystywane przez firmę 

John Deere do żadnych innych celów. 

Rysunki lub zdjęcia nie mogą przedstawiać żadnych treści zabronionych czy niedopuszczalnych. 

Wyjaśnienie: „treści zabronione i niedopuszczalne” to rysunki lub zdjęcia (i) przedstawiające 

dyskryminację osób na podstawie cech osobowych takich jak rasa, pochodzenie etniczne, kolor skóry, 

kraj pochodzenia, religia, wiek, płeć, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, status rodzinny, 

niepełnosprawność, stan zdrowia lub cechy genetyczne itp. lub do takiej dyskryminacji zachęcające; 

(ii) przedstawiające nagość, osoby w jednoznacznych lub sugestywnych pozycjach lub czynności, które 

są nadmiernie sugestywne lub prowokujące seksualnie; (iii) promujące lub przedstawiające zażywanie 

narkotyków lub innych nielegalnych substancji; (iv) które z innych powodów zostały uznane za 

niedopuszczalne przez firmę John Deere, według jej własnego uznania, ze względu na treści 

bluźniercze, kontrowersyjne lub w inny sposób obraźliwe.  

W przypadku rysunków lub zdjęć przedstawiających treści zabronione lub niedopuszczalne firma 

John Deere ma prawo, według własnego uznania, usunąć te rysunki lub zdjęcia oraz je zgłosić.  

Firma John Deere ma również prawo do usunięcia wszystkich rysunków lub zdjęć niezgodnych 

z zasadami bezpieczeństwa firmy John Deere, tj. przedstawiających maszyny obsługiwane przez dzieci 

lub osoby nieprzeszkolone, prowadzenie maszyn bez wymaganych pasów bezpieczeństwa lub 

jakiekolwiek inne zachowania, które mogą prowadzić do wypadków lub obrażeń ciała. 

Tylko rysunki lub zdjęcia zgodne z tymi zasadami zostaną opublikowane po weryfikacji przez firmę 

John Deere.  



Odpowiedzialność 

Odpowiedzialność firmy John Deere, jej przedstawicieli prawnych, pracowników i pełnomocników 

wynikająca z Działania lub z nim związana jest ograniczona do umyślnego lub rażącego zaniedbania, 

bez względu na podstawę prawną. 

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności dotyczy przede wszystkim szkód spowodowanych błędami, 

opóźnieniami lub przerwami w transmisji, w szczególności w dostępie do miejsca Działania, 

w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych i serwera, błędnych treści, 

utraty lub usunięcia danych lub pojawienia się wirusów. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie 

ma zastosowania do szkód wynikających z utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu 

lub z naruszenia istotnych zobowiązań umownych (głównych zobowiązań). 

Istotne zobowiązania umowne to takie, które umowa musi nakładać na uczestnika zgodnie z jej 

znaczeniem i celem lub których wykonanie w ogóle umożliwia prawidłową realizację umowy oraz 

których przestrzegania uczestnik może oczekiwać. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań 

umownych wskutek niewielkiego zaniedbania John Deere odpowiada wyłącznie za szkody, które 

można było przewidzieć w momencie zawierania umowy i które są typowe dla tego rodzaju umów, 

chyba że podstawą roszczeń odszkodowawczych jest utrata życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbek na 

zdrowiu. 

 

Ochrona danych osobowych 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest John Deere. 

Uczestnicząc w Działaniu, uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie 

jego danych osobowych (imienia i nazwiska, kraju, adresu e-mail, informacji o płci). Dane te są 

gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania Działania, a zatem również 

na potrzeby wykonania umowy przez firmę John Deere zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

Przez przesłanie rysunków lub zdjęć wykonanych w celu uczestnictwa w Działaniu, które przedstawiają 

uczestnika lub inne osoby w sposób umożliwiający ich identyfikację, uczestnik gwarantuje, że uzyskał 

uprzednią zgodę wszystkich posiadaczy praw stron trzecich. Firma John Deere będzie przetwarzać dane 

osobowe wyłącznie na potrzeby przetwarzania i realizacji Działania. Przetwarzanie danych służy zatem 

realizacji umowy. 

Jeśli uczestnik nie ukończył 16 lat, konieczna jest zgoda jego rodziców (lub innych przedstawicieli 

prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych. 

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zwycięstwa jego dane [imię i nazwisko] zostaną 

opublikowane w ramach Działania.  

Dane przekazane przez uczestnika zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu Działania, chyba że 

uczestnik wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie danych lub istnieje prawny obowiązek 

przechowywania danych. W drugim przypadku dane nie będą mogły być przetwarzane w żadnym 

innym celu. Dane będzie można przekazywać osobom trzecim wyłącznie, jeśli będzie to konieczne 

w celu realizacji Działania (np. wysłania nagrody), o ile uczestnik wyrazi zgodę na ich dalsze 

przetwarzanie. 



Ponieważ niniejsze Działanie jest częścią usługi Digital News, uczestnik wyraża odrębną zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby świadczenia usługi Digital News. Więcej informacji 

na temat przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego Działania oraz na 

potrzeby świadczenia usługi Digital News można znaleźć tutaj: 

https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-

consent_pl_PL.pdf  

Inne postanowienia 

Jeżeli powyższe postanowienia niniejszego regulaminu uczestnictwa okażą się nieważne lub zawierają 

lukę prawną, pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. Nieważne lub niekompletne 

postanowienia pozostaną zachowane w formie z ważną treścią, która jak najbliżej oddaje sens treści 

nieważnych. 

Wszczynanie postępowania sądowego jest zabronione. 

Działanie oraz regulamin uczestnictwa podlegają prawu niemieckiemu. 

https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_pl_PL.pdf
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