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Konkurs fotograficzny Największy fan 2023 r. 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

„Konkurs fotograficzny Największy Fan 2023 r.” (w dalszej części określany jako „Aktywność”) jest 
częścią serwisu Digital News Service firmy John Deere i jest organizowany przez firmę John Deere 
Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Niemcy (w dalszej części określanej jako „John 
Deere”). 

 

Cel akcji 

Celem tej Aktywności jest przesłanie zdjęć od klientów i fanów. Zdjęcie ma przedstawiać uczestnika 
jako Największego Fana marki John Deere. 

 

Czas trwania akcji 

Aktywność zaczyna się 1 lutego 2023 roku i kończy się w dniu 31 marca 2023 roku. W tym okresie 
wszyscy odwiedzający stronę internetową firmy John Deere mają możliwość zagłosowania na swoją 
ulubioną fotorelację. Zwycięży fotorelacja, która na zakończenie tej akcji zbierze najwięcej polubień. 
Nazwiska zwycięzców tej Aktywności zostaną opublikowane do dnia 30 kwietnia 2023 roku. W 
przypadku nieskontaktowania się zwycięzcy w ciągu 21 dni po powiadomieniu drogą elektroniczną z 
firmą John Deere prawo do otrzymania nagrody przepadnie i zostanie wylosowany inny zwycięzca. W 
razie braku możliwości dostarczenia powiadomienia o zwycięstwie firma John Deere nie ma obowiązku 
przeprowadzenia dalszych czynności mających na celu zlokalizowanie odbiorcy. 

Firma John Deere zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Aktywności John Deere z 
ważnego powodu, w szczególności w przypadku, kiedy nie będzie można zagwarantować 
prawidłowego przebiegu Aktywności z przyczyn technicznych lub prawnych. Do takich powodów 
należą między innymi problemy techniczne (błędy sprzętowe i/lub błędy w oprogramowaniu, wirusy w 
systemie komputerowym, manipulacje itp.), zmienione warunki użytkowania lub inne decyzje. W 
przypadku wcześniejszego zakończenia Aktywności z powyżej podanych powodów wyklucza się 
dochodzenie roszczeń przez użytkowników. Dodatkowo do powyższych informacji firma John Deere 
informuje uczestników o braku możliwości zagwarantowania dostępności i działania Aktywności. 

 

Udział 

Aby wziąć udział w Aktywności, jej uczestnik musi wykonać zdjęcie przedstawiające go jako 
Największego Fana marki John Deere. Następnie zdjęcie należy przesłać do konkursowej galerii zdjęć. 
Uczestnicy muszą podać wymagane informacje dotyczące swojej osoby (imię, nazwisko, płeć, kraj, 
adres e-mail) oraz zaakceptować te warunki uczestnictwa. 
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Udział w Aktywności jest całkowicie dobrowolny. Udział jest bezpłatny, z wyjątkiem kosztów transmisji 
danych w sieci komórkowej lub Internecie.  

Dla jasności informujemy, że uczestnictwo w akcji nie jest powiązane ani też w żaden sposób nie łączy 
się z zakupem towarów bądź usług. 

Nagrody 

 Od 1. do 100. miejsca Nagroda: Kupon upoważniający do zakupów w sklepie internetowym 
John Deere: 100 EUR 

Uczestnicy są odpowiedzialni za prawidłowość podanych przez siebie danych kontaktowych. Z tego 
powodu wszystkie dane osobowe należy wpisać przy rejestracji w sposób bezbłędny i kompletny. 

Prawo do uczestnictwa; wykluczenie  

Do wzięcia udziału w Aktywności uprawnione są wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 14 lat, o ile 
ich udział nie jest wyraźnie wykluczony. Nagrody nie zostaną wręczone osobom poniżej 14. roku życia. 
Jeśli uczestnik nie ukończył osiemnastego roku życia [21 lat w Wielkiej Brytanii] lub z innego powodu 
nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, będzie potrzebował zgody rodzica (lub innego 
opiekuna prawnego) na udział w Aktywności. Każdy uczestnik ma prawo wyłącznie do jednokrotnego 
wzięcia udziału w Aktywności. Zabronione jest uczestnictwo z wykorzystaniem automatycznych 
procedur masowego udziału podmiotów trzecich. 

Z uczestnictwa wykluczeni są pracownicy Deere & Company, w tym także pracownicy wszystkich 
powiązanych firm i spółek-córek w rozumieniu § 15 i nast. Ustawy o Spółkach Akcyjnych, oraz ich 
bezpośredni członkowie rodzin, pracownicy agencji i wszystkie osoby, biorące udział w przygotowaniu 
koncepcji oraz przeprowadzeniu Aktywności. 

Firma John Deere ma prawo do wykluczenia pojedynczych osób z udziału w przypadku pojawienia 
uprawnionych powodów, jak np. działanie wbrew postanowieniom Ogólnych Warunków Uczestnictwa 
lub też ich nieprzestrzeganie, próby manipulacji itd., i zastrzega sobie w takim przypadku podjęcie 
stosownych kroków prawnych. W razie pojawienia uzasadnionych powodów wykluczenia przyznane 
wyróżnienia/nagrody mogą zostać odebrane również w późniejszym czasie lub też może pojawić się 
żądanie ich zwrócenia. Uczestnicy wykluczeni z uzasadnionych powodów nie mogą wnosić żadnych 
roszczeń w stosunku do firmy John Deere. 

 

Przyznanie i odstąpienie praw; zakazane i niedozwolone treści 

Przesłanie rysunków/zdjęć wykonanych w związku z Aktywnością na https://contest.deere.com oznacza, 
że uczestnicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, aby firma John Deere mogła drukować i 
wykorzystać wszystkie rysunki/zdjęcia w swoich publikacjach oraz używać ich do pozostałych celów.  

Każdy uczestnik potwierdza, że jest on wyłącznym właścicielem przesłanego na stronę internetową 
rysunku lub zdjęcia. To oznacza, że rysunek/zdjęcie został(o) wykonany(-e) osobiście przez uczestnika 
i niezależnie od praw osób trzecich. Uczestnik potwierdza swoją nieodwołalną zgodę na dalsze 
używanie, tzn. publikowanie i rozpowszechnianie rysunków/zdjęć przez firmę John Deere zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o ochronie praw autorskich. 

Według obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich, uczestnik przesyłający pliki 
nieodwołalnie przyznaje firmie John Deere i jej oddziałom, w przypadku wygranej, niewyłączne oraz 
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podlegające sublicencjonowaniu prawo do wykorzystania odpowiednich rysunków/zdjęć w celach 
marketingowych i promocyjnych, bez żadnych ograniczeń czasowych, geograficznych i 
merytorycznych. Dotyczy to prawa do kopiowania, rozpowszechniania, pokazywania, publicznego 
udostępniania, edytowania i zmieniania odpowiednich rysunków/zdjęć we wszystkich mediach, na 
przykład w formie elektronicznej lub drukowanej. Należą do nich publikacje online w różnych kanałach 
komunikacyjnych wykorzystywanych przez firmę John Deere oraz publikacje drukowane, między 
innymi w formie broszur, ulotek, banerów, plakatów i kalendarzy. 

Udostępnienie i odstąpienie praw są wynagradzane różnymi nagrodami określonymi w niniejszych 
Ogólnych Warunkach Uczestnictwa. 

Jeżeli przesłany rysunek lub przesłane zdjęcie przedstawia inne możliwe do zidentyfikowania osoby, 
uczestnik gwarantuje, że uzyskał odpowiednią pisemną zgodę od wszystkich innych znajdujących się 
na nich osób. Te zgody należy przedstawić na życzenie firmie John Deere. Uczestnik ponosi 
odpowiedzialność w przypadku nieuzyskania tych zgód oraz w przypadku wynikających z nich roszczeń. 

Firma John Deere gwarantuje, że rysunki/zdjęcia przesłane przez osoby, które nie zostały zwycięzcami, 
zostaną niezwłocznie wykasowane i nie będą wykorzystywane przez firmę John Deere po zakończeniu 
czasu trwania Aktywności. 

Rysunki/zdjęcia nie mogą przedstawiać zakazanych lub niedozwolonych treści. Po pojęciem „Treści 
zakazane i niedozwolone” rozumie się rysunki/zdjęcia: (i) które przedstawiają lub promują 
dyskryminację osób na podstawie takich cech osobistych jak pochodzenie etniczne, kolor skóry, 
narodowość, religia, wiek, płeć, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, stan cywilny, 
niepełnosprawność, stan medyczny lub genetyczny itp.; (ii) które przedstawiają lub promują nagość 
lub przedstawiają osoby w jednoznacznych lub sugestywnych pozach lub angażują się w lubieżne lub 
seksualnie prowokacyjne działania; (iii) które przedstawiają lub też gloryfikują używanie narkotyków 
lub innych nielegalnych substancji; (iv) które są uznane za nieakceptowalne przez firmę John Deere, 
według jej własnego uznania, ze względu na obsceniczną, kontrowersyjną lub w inny sposób 
nieakceptowalną zawartość. 

Firma John Deere ma prawo, wg własnego uznania, do usunięcia i do zgłoszenia rysunków/zdjęć 
przedstawiających zakazane i/lub niedozwolone treści.  

Firma John Deere ma prawo do usunięcia wszelkich rysunków/zdjęć, które nie są zgodne z przepisami 
bezpieczeństwa firmy John Deere, np. maszyny obsługiwane przez dzieci lub nieprzeszkolone osoby, 
jazda maszyną bez wymaganych pasów bezpieczeństwa lub inne zachowania mogące prowadzić do 
wypadków lub obrażeń. 

Publikowane będą po sprawdzeniu przez firmę John Deere wyłącznie rysunki/zdjęcia, które spełniają 
te przepisy. 

 

Odpowiedzialność cywilna 

Odpowiedzialność cywilna firmy John Deere i jej przedstawicieli prawnych, pracowników oraz 
personelu pomocniczego, wynikająca z Aktywności lub w połączeniu z nią, jest ograniczona – 
niezależnie od podstawy prawnej – do działania umyślnego bądź też do rażącej niedbałości. 



 

Public 

Wymienione powyżej ograniczenie odpowiedzialności odnosi się w szczególności do szkód powstałych 
na skutek błędów, opóźnień lub przerw w transmisji, w szczególności w odniesieniu do dostępności 
strony internetowej w związku z organizowaną Aktywnością, w wyniku zakłóceń w działaniu 
wyposażenia technicznego i serwera, błędnych treści, utraty bądź usunięcia danych lub też obecności 
wirusów. Opisane powyżej ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wynikających z 
uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia bądź też z naruszenia istotnych zobowiązań umownych 
(zobowiązania kardynalne). 

Pod pojęciem istotnych zobowiązań umownych rozumie się zobowiązania, które umowa, zgodnie ze 
swoim znaczeniem i celem, musi zagwarantować uczestnikowi lub których wypełnienie umożliwia 
właściwe wykonanie umowy i co do których uczestnik może być pewny, że będą przestrzegane. W 
przypadku nieznacznego zaniedbania istotnych zobowiązań umownych, firma John Deere jest 
odpowiedzialna jedynie za szkody, które były możliwe do przewidzenia w momencie zawierania 
umowy i które są typowe dla umów tego typu, chyba, że roszczenia odszkodowawcze opierają się 
narażeniu na utratę życia, uszkodzeniu ciała czy naruszeniu zdrowia. 

 

Ochrona danych osobowych 

Firma John Deere jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych. 

Uczestnictwo w Aktywności jest równoznaczne z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem 
razem z przesłanymi w ramach Aktywności zdjęciami danych osobowych (imię, nazwisko, kraj, adres e-
mail, płeć) uczestników. Te dane będą wykorzystane wyłącznie do celów Aktywności i tym samym do 
wypełnienia umowy po stronie firmy John Deere w zgodności z art. 6 (1) punkt b) Ustawy o Ochronie 
Danych (RODO). 

Przesyłając rysunki lub zdjęcia do celów uczestnictwa w Aktywności, na których można zidentyfikować 
uczestnika i/lub inne osoby, uczestnik gwarantuje, że uzyskał uprzednią zgodę od wszystkich 
ewentualnych zewnętrznych właścicieli praw. Firma John Deere przetwarza te dane osobowe 
wyłącznie do celów realizacji Aktywności. W związku z tym przetwarzanie danych służy realizacji 
umowy. 

Jeżeli uczestnik nie ukończył jeszcze szesnastu lat, jego rodzice (lub inni przedstawiciele prawni) muszą 
wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 

Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych [imię i nazwisko] w ramach Aktywności.  

Udostępnione przez uczestnika dane zostaną natychmiast wykasowane po zakończeniu Aktywności, 
chyba, że uczestnik wyraził zgodę na ich dalsze przetwarzanie lub występuje zobowiązanie prawne do 
zachowania tych danych. W tym ostatnim przypadku użycie danych do każdego innego rodzaju 
przetwarzania zostanie zablokowane. Jeżeli uczestnik nie wyraził zgody na dalsze przetwarzanie 
danych, dane będą przekazywane osobom trzecim tylko w przypadku, kiedy będzie to konieczne dla 
realizacji celów Aktywności (np. wysłanie nagrody). 

Ta Aktywność jest częścią usługi Digital News Service i w związku z tym uczestnik udziela swojej osobnej 
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów udostępnienia usługi Digital News Service. 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych do celów realizacji tej Aktywności oraz 
przetwarzania danych osobowych do celów udostępniania usługi Digital News Service można znaleźć 
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tutaj: https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-
consent_pl_PL.pdf   

Pozostałe informacje 

Nieważność lub niekompletność powyższych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków 
Uczestnictwa nie wpływa na moc prawną pozostałych postanowień. W miejsce postanowień 
nieważnych lub niekompletnych wchodzą postanowienia, których treść najbardziej odpowiada intencji 
nieważnych treści. 

Wyklucza się postępowanie sądowe. 

Aktywność oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa podlegają prawu niemieckiemu. 


