
REGULAMIN KONKURSU „VITAY z pomysłem” 

   
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. [Definicje] 

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 
1.1. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu; 
1.2. Konkurs: konkurs pod nazwą „VITAY z pomysłem” organizowany na Stronie Internetowej na zasadach 

określonych w Regulaminie; 
1.3. Organizator Konkursu: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. 

Chemików 7, 09-411 Płock wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod 
numerem: 0000028860 NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł; 

1.4. Obszar na którym jest prowadzony Konkurs: Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej  

1.5. Strona Internetowa: oznacza stronę pod adresem kartavitay.pl, na której jest prowadzony Konkurs; 
1.6. Program VITAY: program lojalnościowy dla klientów stacji ORLEN oznakowanych logo VITAY, którego 

regulamin jest dostępny pod adresem www.vitay.pl i na stacjach paliw działających pod marką 
ORLEN. 

1.7. Projekt: przygotowany przez Uczestnika Konkursu projekt awersu karty VITAY w Programie VITAY w 
formacie *.png lub *.jpg według specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu i spełniający 
warunki określone w pkt 5.4. Regulaminu. 

1.8. Zgłoszenie: uzupełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez wybór kategorii konkursowej, wpisanie 
imienia, nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu Uczestnika, złożenie stosownych oświadczeń 
poprzez odznaczenie checkboxów zgodnie z pkt 5.5.3.c) Regulaminu oraz załączenie pliku 
stanowiącego Projekt. Jeden Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń w każdej z kategorii. 

1.9. Uczestnik – osoba spełniająca wymogi określone w pkt 4 Regulaminu, która przygotowała Projekt i 
dokonała Zgłoszenia w Konkursie. 

1.10. Głosujący - osoba spełniająca wymogi określone w pkt 5.7.2 Regulaminu, która oddała głos na Projekt 
zgłoszony w Konkursie. 

1.11. Komisja Konkursowa: komisja, powołana przez Organizatora, składająca się z co najmniej 3 osób, w 
skład której może wchodzić specjalista w zakresie projektowania i designu. Do zadań komisji będzie 
należało m.in.: 

1.11.1. wyłonienie laureatów I etapu Konkursu, 
1.11.2. czuwanie nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, w szczególności pilnowanie 

respektowania zasad Konkursu, 
1.11.3. rozpatrywanie reklamacji. 

 
 

2. [Dane osobowe] 
2.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu i Głosujących w Konkursie przetwarzane są w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Polski Koncern 

Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (09-411), przy ul. Chemików 7. 

2.2. Każdy Uczestnik oraz Głosujący w Konkursie zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w związku z udziałem w Konkursie na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) poprzez odznaczenie zgody w specjalnym 

okienku odpowiednio przed wysłaniem Zgłoszenia do Konkursu lub oddaniem głosu w Konkursie. Laureaci 

Konkursu są dodatkowo zobowiązani podpisać Umowę (w której laureat poda swoje dane osobowe), 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

4.3 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu jest niezbędne w celu 

przeprowadzenia przedmiotowego Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu w szczególności w 

celu wydania bądź dostarczenia nagród oraz oddania głosu na Projekt w Konkursie. Uczestnicy przez cały 

czas przetwarzania danych mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania jak również odwołania zgody na 



ich przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

lub odwołanie zgody, o której mowa powyżej, uniemożliwia udział w Konkursie, oddanie głosu na Projekt w 

Konkursie i wydanie lub dostarczenie nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez 

okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. 

2.3. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Głosujących w 

Konkursie innym podmiotom na zasadach przewidzianych w przypisie artykułu 31 Ustawy o ochronie 

danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

3. [Nagrody w Konkursie] 
3.1. Nagrodą za I miejsce w każdej z kategorii konkursowych jest karta upominkowa ORLEN o wartości 

15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1667 zł (słownie: 
jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem złotych). Nagroda pieniężna przed wydaniem nagrody 
rzeczowej jest potrącana przez płatnika (PKN ORLEN S.A.) na poczet zryczałtowanego podatku 
dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Kartę upominkową można wykorzystać w terminie do dnia 30.03.2019 r. zgodnie z 
regulaminem  stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.  

3.2. Nagrodą za II  miejsce w każdej z kategorii konkursowych jest karta upominkowa ORLEN o wartości     
5 000 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości  556 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych). 
Nagroda pieniężna przed wydaniem nagrody rzeczowej jest potrącana przez płatnika (PKN ORLEN 
S.A.) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kartę upominkową można wykorzystać w terminie do 
30.03.2019 r.,  zgodnie z regulaminem  stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. 

3.3. Nagrodą za III miejsce w każdej z kategorii konkursowych jest karta upominkowa ORLEN o wartości    
2 500 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 278 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem 
złotych). Nagroda pieniężna przed wydaniem nagrody rzeczowej jest potrącana przez płatnika (PKN 
ORLEN S.A.) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kartę upominkową można wykorzystać w 
terminie do 30.03.2019 r.,  zgodnie z regulaminem  stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.   
 

3.4. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.  
3.5. Warunki odbioru nagrody określone zostały w pkt 6.3. Regulaminu. 

 
 

4.  [Uczestnicy Konkursu] 
4.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce.  
4.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: 

4.2.1. pracownicy Organizatora bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie Konkursu,  
4.2.2. pracownicy lub współpracownicy innych podmiotów, bezpośrednio zaangażowani w 

przygotowanie Konkursu,  
4.2.3. członkowie najbliższej rodziny osób wskazanych w pkt 4.2.1 i 4.2.2 powyżej, przez co rozumie się 

małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających. 
 

5. [Zasady Konkursu] 
5.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik przygotowuje Projekt i dokonuje Zgłoszenia za 

pośrednictwem Strony Internetowej. 
5.2. Uczestnik zgłasza Projekt w wybranej przez siebie kategorii, spośród następujących kategorii: dla 

kobiet, dla mężczyzn, dla młodych kierowców.  
5.3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.  

  
5.4. Wymogi dotyczące Projektu: 

5.4.1. Zgłoszony w Konkursie Projekt powinien:  
a) odzwierciedlać główny przekaz marki tj. Ciesz się jazdą, podróżuj, kochaj życie - bądź 

aktywny; 



b) być skierowany do danej grupydocelowej zgodnie z wybraną przez Uczestnika kategorią tj. 
dla kobiet, dla mężczyzn, dla młodych kierowców. 

c) być utrzymany w tonie przyjaznym, pogodnym, pokazującym radość z życia; 
d) spełniać wymagania techniczne określone w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do 

Regulaminu.  
 

5.4.2. Dyskwalifikacji z Konkursu podlegają Projekty, które: 
a) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami 

obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc),  
b) obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za 

groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby treści wulgarne lub powszechnie uznane za 
obraźliwe,  

c) sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem,  
d) miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję 

towarów lub usług, innych niż Organizator i jego towary lub usługi, 
e) naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora lub innych osób. 
f) naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne (np. 

zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do wykorzystania których Uczestnik 
Konkursu nie jest uprawniony), prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy 
handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób 
trzecich lub prawo do prywatności. 

 
5.5. Przebieg I etapu Konkursu – Zgłoszenia Uczestników: 

5.5.1. Uczestnik może zgłosić Projekt w Konkursie w okresie od 10 października do 14 listopada 2016 r. 
5.5.2. Zgłoszenia dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na Stronie 

Internetowej.  
5.5.3. Zgłoszenie przez Uczestnika Projektu polega na: 

a) załączeniu Projektu wykonanego osobiście przez Uczestnika, który dokonuje Zgłoszenia; 
b) podaniu swoich danych teleadresowych niezbędnych do udziału w Konkursie tj. imię, 

nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres email, oraz 
c) odznaczeniu checkboxów zawierających: 

i. akceptację Regulaminu;  
ii. oświadczenie o posiadaniu praw autorskich majątkowych i osobistych  do Projektu 

zgłaszanego do Konkursu oraz wszystkich utworów wykorzystanych w Projekcie, w 
zakresie określonym we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu;  

iii. oświadczenie o posiadaniu plików źródłowych do załączanego Projektu, oraz (w 
przypadku wygranej w Konkursie) zgodę na jego wykorzystanie w celu 
wyodrębnienia poszczególnych elementów składowych Projektu;  

iv. zobowiązanie (w przypadku wygranej w Konkursie) do przekazania do Organizatora 
plików źródłowych do załączanego Projektu oraz do zawarcia umowy w 
przedmiocie praw autorskich i praw zależnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 do Regulaminu; 

v. oświadczenie o braku przeszkód formalnych udziału w Konkursie w związku z pkt 
4.2 Regulaminu; 

vi. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. 
5.5.4. Po zgłoszeniu Projektu na podany przez Uczestnika Konkursu adres e-mail wysyłany jest link do  

potwierdzenia zgłoszenia Projektu. Aby Projekt został skierowany do oceny Komisji 
Konkursowej, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić zgłoszenie Projektu przez kliknięcie w link 
przesłany mailem. Organizator zapewnia możliwość dokonania powyższego potwierdzenia w 
okresie trwania I etapu Konkursu zgodnie z pkt 5.5.1. Tylko potwierdzone w ten sposób 
zgłoszenie będzie brane pod uwagę w pracach Komisji Konkursowej.  

5.5.5. Zgłoszenie potwierdzone zgodnie z pkt 5.5.4 powyżej, przechodzi moderację polegającą na 
weryfikacji przez Organizatora zgodności z warunkami  określonymi w pkt 5.4.2 a-e Regulaminu, 
oraz z wymaganiami technicznymi określonymi w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do 
Regulaminu. Moderacja następuje w ciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia 
Zgłoszenia. Po zakończeniu moderacji, Uczestnik Konkursu na wskazany w Zgłoszeniu e-mail 
otrzyma informację o spełnieniu lub niespełnieniu przez Zgłoszenie powyższych warunków. 



 
5.6. Wyłonienie Laureatów I etapu Konkursu: 

5.6.1. Do dnia 29 listopada 2016 r. Komisja Konkursowa wyłoni spośród Projektów, które pozytywnie 

przeszły moderację, 18 najlepszych Projektów (po 6 projektów z każdej kategorii konkursowej).  

5.6.2. Przy wyłanianiu najlepszych Projektów, Komisja Konkursowa kieruje się subiektywną oceną w 

oparciu o następujące kryteria: 

a) spójność Projektu z głównym przekazem marki tj. Ciesz się jazdą, podróżuj, kochaj życie - 

bądź aktywny,  

b) odpowiedni sposób skierowania do danej grupy docelowej zgodnie z wybraną przez 

Uczestnika kategorią tj. dla kobiet, dla mężczyzn, dla młodych kierowców. 

 

c) pomysłowość, oryginalność, kreatywność,  

d) przyjazny, pogodny, ton Projektu, pokazujący radość z życia.  

5.6.3. Wyłonione przez Komisję Konkursową Projekty zostaną opublikowane na Stronie Internetowej. 

5.7. Przebieg II etapu Konkursu – Głosowanie: 
5.7.1. Na Projekty wyłonione przez Komisję Konkursową w ramach I etapu Konkursu oddawane są 

głosy za pośrednictwem Strony Internetowej. O wygranej decyduje ilość głosów oddanych na 
dany Projekt. 

5.7.2. Głosującym w Konkursie może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, oraz posiadająca aktywny numer 
telefonu polskiej sieci komórkowej. 

5.7.3. W celu oddania głosu na dany Projekt, Głosujący powinien: 
a. na Stronie Internetowej (w formularzu głosującego) w okresie od dnia 30  listopada do dnia 

15 grudnia 2016 r.:  

i. podać swój numer telefonu komórkowego wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem,  

ii. zaakceptować Regulamin Konkursu poprzez odznaczenie właściwego chceckboxa,  

iii. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu 

poprzez odznaczenie właściwego chceckboxa oraz 

iv. kliknąć na przycisk „wyślij SMS” (na podany przez głosującego numer telefonu 

wysyłany jest jednorazowy kod alfanumeryczny), oraz  

b. w przeciągu 15 minut od chwili kliknięcia na przycisk „wyślij SMS”  
i. wpisać na Stronie Internetowej (w formularzu głosującego) kod alfanumeryczny 

otrzymany za pomocą wiadomości SMS oraz 
ii. potwierdzić kod alfanumeryczny poprzez kliknięcie „Zagłosuj”.. 

5.7.4. Głosujący w Konkursie może na potrzeby oddania głosu w Konkursie skorzystać wyłącznie 
z jednego numeru telefonu sieci komórkowej. 

5.7.5. Głosujący w Konkursie może oddać tylko jeden głos na dany Projekt, co nie wyklucza oddania 

głosów na więcej niż jeden Projekt.  

5.7.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu na numer 

telefonu podanego w czasie oddawania głosu w celu weryfikacji danych podanych przez 

Głosującego.  
5.7.7. Organizator nie uwzględni w rozstrzygnięciu Konkursu głosów oddanych z naruszeniem zasad 

uczciwego współzawodnictwa, w szczególności oddanych w wyniku jednoczesnych lub 
skoordynowanych działań Głosujących, Uczestników Konkursu lub osób trzecich za 
pośrednictwem dwóch lub więcej numerów telefonów sieci komórkowej lub oddanych w 
związku z manipulacją ze strony Głosującego lub Uczestników Konkursu lub osób trzecich, lub w 
związku z jakimkolwiek innym działaniem pozostającym w sprzeczności z postanowieniami 
Regulaminu. 

5.7.8. Korzystanie przez Głosujących lub Uczestników Konkursu z wszelkiego rodzaju 
oprogramowania/aplikacji, które w sposób sztuczny i zautomatyzowany będą wpływały na 
wyniki głosowania, jest zabronione. Organizator Konkursu ma prawo do weryfikacji i blokowania 
oprogramowania/aplikacji, które będą miały wpływ na wyniki głosowania. Organizator nie 
uwzględni w rozstrzygnięciu Konkursu głosów oddanych z wykorzystaniem 
oprogramowania/aplikacji, o których mowa powyżej.  



 
5.8. Zakończenie Konkursu  

5.8.1. W terminie do dnia 21.12.2016 r., na Stronie Internetowej zostaną opublikowane w każdej 
kategorii konkursowej po 3 Projekty, które uzyskały największą ilość głosów.  

5.8.2. W przypadku gdy więcej niż jeden Projekt uzyska jednakowa ilość głosów (pozwalającą na 
zajęcie w głosowaniu 3go miejsca), Komisja Konkursowa wybierze zwycięski Projekt z pośród 
Projektów posiadających taką samą ilość głosów w oparciu o kryterium wyłaniania Projektów 
określonych w punkcie 5.6.2 Regulaminu.  

5.8.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej oraz o warunkach odebrania nagrody na 
zasadach określonych w pkt 6 Regulaminu.  

 

6. [Laureaci Konkursu] 
6.1. Laureatami Konkursu (dalej „Laureat”) jest 9 Uczestników Konkursu, po 3 Uczestników Konkursu w 

każdej Kategorii, których zgłoszone Projekty otrzymały największą liczbę głosów Głosujących w 
Konkursie w ramach każdej kategorii. 

6.2. Laureatem może zostać tylko osoba, która spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu.  
6.3. Warunkiem odbioru nagrody przez zwycięzcę Konkursu jest doręczenie (osobiście lub za 

pośrednictwem poczty lub kuriera) do Organizatora na adres PKN ORLEN S.A., ul. Bielańska 12, 00-
085 Warszawa do dnia 20.01.2017r. przesyłki zawierającej: 

6.3.1. uzupełnioną i podpisaną przez zwycięzcę Konkursu  w obecności notariusza (z podpisem 
notarialnie poświadczonym) lub w obecności wyznaczonej przez Organizatora osoby 
umowę w przedmiocie przeniesienia praw autorskich oraz praw zależnych, której wzór 
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, w której podane przez zwycięzcę dane osobowe 
będą zgodnie z danymi osobowymi podanym w zwycięskim Zgłoszeniu;  (koszty notarialne 
ponosi zwycięzca) oraz 

6.3.2. nośnik elektroniczny (np. płyta CD, pendrive) z plikiem źródłowym zwycięskiego Projektu.  
6.4. Z chwilą doręczenia przesyłki Organizatorowi, własność nośnika przechodzi na Organizatora. 

6.5. Organizator skontaktuje się z autorami zwycięskich Projektów na numer telefonu oraz na adres email 
które zostały wskazane w czasie zgłaszania Projektów do Konkursu.  

6.6. Próby połączenia telefonicznego będą przeprowadzane sześciokrotnie w okresie od 21.12.2016 r. do 
05.01.2017 r. w godz. 9.00 – 16.00. przy czym nie częściej niż 3-krotnie w ciągu dnia i w odstępie nie 
mniejszym niż 2 godziny.  

6.7. Podczas rozmowy oraz z wiadomości email laureat zostanie poinformowany o warunkach otrzymania 
nagrody określonych w Regulaminie. 

6.8. W przypadku niedostarczenia do Organizatora kompletnej i prawidłowo przygotowanej przesyłki, o 
której mowa w pkt 6.3 Regulaminy do dnia 20.01.2017 r. nagroda nie jest wydawana i pozostaje 
własnością Organizatora. 

 
 

7. [Wydanie nagród w Konkursie] 
7.1. Nagrody za zajęcie II i III miejsca w poszczególnych kategoriach konkursowych zostaną wydane 

do dnia 30.03.2017 r. za pośrednictwem przesyłki poleconej lub kurierskiej. 
7.2. Nagrody za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach konkursowych zostaną wydane do 

dnia 30.03.2017 r. w Warszawie lub za pośrednictwem przesyłki poleconej lub kurierskiej. 

 
8. [Prawa autorskie]   

8.1. Dokonując Zgłoszenia do Projektu Uczestnik potwierdza, że Projekt stanowi utwór w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli 
przejaw działalności twórczej Uczestnika o charakterze samodzielnym i indywidualnym, bez 
jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności - nienaruszający praw osób trzecich (w tym - praw 
autorskich i praw pokrewnych), w stosunku do którego przysługują mu wyłączne autorskie prawa 
majątkowe oraz prawa do wykonywania autorskich praw osobistych, nieograniczone i 
nieobciążone prawami osób trzecich. 

8.2. Ponadto, dokonując Zgłoszenia do Projektu Uczestnik potwierdza, że wszelkie elementy 
wykorzystane przy wykonywaniu Projektu, które stanowią utwory w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są utworami: 



8.2.1. będącymi przejawem działalności twórczej Uczestnika o charakterze samodzielnym 
i indywidualnym, bez jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności - 
nienaruszającymi praw osób trzecich (w tym - praw autorskich i praw pokrewnych), 
w stosunku do których przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe oraz 
prawa do wykonywania autorskich praw osobistych, nieograniczone i nieobciążone 
prawami osób trzecich, lub 

8.2.2. co do których Uczestnik skutecznie nabył prawa autorskie oraz prawa zależne w 
zakresie i na polach eksploatacji określonych w umowie, której wzór stanowi 
załącznik nr 2.  

8.3. Wraz z wysłaniem Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji 
do zgłoszonego Konkursie Projektu, z prawem udzielania sublicencji, w zamian za udział w 
Konkursie, obejmującej wykorzystanie Projektu:  

8.3.1. bez ograniczeń co do miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci 
Internet;  

8.3.2. na czas 1 roku od momentu zgłoszenia do Konkursu;  
8.3.3. z chwilą zgłoszenia projektu do Konkursu;  
8.3.4. bezwarunkowo;  
8.3.5. w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz w celu 

udostępniania Projektu za pomocą portalu społecznościowego Facebook przez 
Głosujących oraz inne osoby odwiedzające stronę www.kartavitay.pl; 

na następujących polach eksploatacji:- wprowadzania do pamięci komputera 
oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i 
przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej; 
- publicznego udostępniania Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym t.j. udostępniania w 
sieci Internet poprzez stronę www.kartavitay.pl, oraz umożliwienia 
udostępniania Projektu za pomocą portalu społecznościowego Facebook. 

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Projekty zgłoszone w Konkursie będą 
wykorzystywane wyłącznie w celu określonym w pkt 8.3.5 powyżej. 

8.4. Laureaci Konkursu są zobowiązani w zamian za udział w Konkursie, do zawarcia z Organizatorem, 
przed wydaniem nagrody, umowy w przedmiocie przeniesienia praw autorskich zgodnej ze 
wzorem określonym w  Załączniku nr 2 do Regulaminu, obejmującej w szczególności: 

8.4.1. przeniesienie na Organizatora praw autorskich majątkowych do Projektu oraz do 
poszczególnych elementów mających charakter odrębnych utworów, z których 
składa się Projekt (i które można wydzielić korzystając z pliku źródłowego), 
niezależnie od tego czy autorem utworów stanowiących te elementy Projektu jest 
Uczestnik, czy Uczestnik w sposób wtórny nabył prawa autorskie do tych utworów, 

8.4.2. zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do Projektu oraz do poszczególnych 
elementów mających charakter odrębnych utworów, z których składa się Projekt (i 
które można wydzielić korzystając z pliku źródłowego), niezależnie od tego czy 
autorem utworów stanowiących te elementy Projektu jest Uczestnik, czy Uczestnik 
w sposób wtórny nabył prawa autorskie do tych utworów.  

8.5. Organizator zezwala Uczestnikom na wykorzystanie oznaczeń Organizatora, które zostały 
wskazane w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu, wyłącznie w celu 
przygotowywania Projektu, i w sposób ściśle określony (co do tych oznaczeń) w specyfikacji 
stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

9. [Reklamacje] 
9.1. Reklamacje mogą być składane w szczególności pisemnie za pośrednictwem przesyłki poleconej 

na adres PKN ORLEN S.A., ul. Bielańska 12, 00-0885 Warszawa z dopiskiem „VITAY z pomysłem” 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocje@orlen.pl do dnia 30.04.2017 r.. 
W reklamacji należy wskazać powód reklamacji, dane niezbędne do zidentyfikowania osoby 
składającej reklamację (np. imię, nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu lub adres poczty 
elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź na reklamację). 

9.2. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji 
pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez osobę składającą reklamację 
w treści reklamacji lub pocztą tradycyjną na adres pocztowy. 

http://www.vitayzpomyslem.pl/
mailto:promocje@orlen.pl


 
 

10. [Postanowienia końcowe] 
 
10.1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Konkursu, oraz na Stronie 

Internetowej. 
10.2. Uczestnik Konkursu i Głosujący w Konkursie zobowiązani są nie ingerować w przebieg 

Konkursu w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi 
obyczajami. Za ingerowanie w przebieg konkursu będą uważane w szczególności wszelkie 
działania które naruszały będą jego zasady oraz przebieg określony w Regulaminie. Uczestnik 
Konkursu i Głosujący w Konkursie zobowiązują się w szczególności do niedekompilowania, nie 
wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż 
przygotowane przez Organizatora narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera 
oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w 
Konkursie.  

10.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony do 
nieuwzględnienia przy rozstrzyganiu Konkursu głosów oddanych w sposób sprzeczny z  
Regulaminem.  

10.4. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z ważnych 
powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Konkursu i 
podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w 
Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze 
zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku nie 
zaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić 
od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. 

10.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
prawa.  

10.6. Lista załączników do Regulaminu: 
10.6.1. Załącznik nr 1 - specyfikacja 
10.6.2. Załącznik nr 2 – wzór umowy 
10.6.3. Załącznik nr 3 – regulamin karty upominkowej  

 
 

 



Specyfikacja projektu

Zgłoszony w Konkursie Projekt powinien:

odzwierciedlać główny przekaz marki tj. 
Ciesz się jazdą, podróżuj, kochaj życie - bądź aktywny;

być utrzymany w tonie przyjaznym, pogodnym, 
pokazującym radość z życia;

spełniać wymagania techniczne określone w niniejszej 
specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

być skierowany do grupy docelowej zgodnie z wybraną 
przez Ciebie kategorią konkursową tj. dla kobiet, dla 
mężczyzn, dla młodych kierowców;



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PLIKU ŹRÓDŁOWEGO

wymiary karty brutto to 90 x 58 mm - taki format powinien mieć plik 
przygotowany do druku

wymiary karty netto 86 x 54 mm

margines bezpieczeństwa wynosi 3 mm - jest to odległość jaką należy 
zachować od krawędzi strony lub paska magnetycznego umieszczając 
w projekcie istotne logotypy, zdjęcia i treści

w projekcie nie należy zaokrąglać rogów

Miejsce na grafikę

MATERIAŁY DO DRUKU

1. Pliki graficzne do druku:

powinny być przygotowane w CMYKu, jeśli jest użyty kolor specjalny 
musi on zostać określony

powinny mieć spady, minimum 2 mm

powinny mieć teksty zamienione na krzywe lub załączone wszystkie pliki czcionek 
użytych w projekcie,
     -  minimalna wielkość czcionek dla druku offsetowego to 5 pkt, dla sita 7 pkt.
     -  w przypadku korekty tekstów, konieczne jest dostarczenie użytej czcionki

cienkie linie w projekcie powinny być zbudowane z wektorów

przejścia tonalne powinny zaczynać się od 5%

ze względu na tolerancję wykrojnika odradza się stosowanie ramek wokół projektu, 
których niecentryczność może być widoczna

strony projektów (awers), powinny być zapisane w osobnych plikach



2. Obsługiwane formaty plików:

CDR, AI, INDD, QXD - kolorystyka CMYK lub Pantone, obiekty grafiki rastrowej 
rozdzielczość minimum 300 DPI, grafika osadzona w projekcie lub w dodatkowym 
pliku, teksty zamienione na krzywe lub dołączone czcionki użyte w projekcie 

TIFF, PSD - kolorystyka CMYK, rozdzielczość minimum 300 DPI, 
optymalna kompresja LZW lub ZIP, załączone czcionki użyte w projekcie

EPS, PDF - wyeksportowany z programów graficznych: Illustrator, CorelDraw, 
InDesign, Quark - kolorystyka CMYK lub Pantone, grafika osadzona w projekcie, 
grafika rastrowa rozdzielczość minimum 300 DPI, teksty zamienione na krzywe 
lub załączona czcionka użyta w projekcie

3. Grafika wykorzystana w projekcie:

logotypy najlepiej zamieszczać w formie wektorowej - gwarantuje to lepszą jakość 
przy druku

zdjęcia i grafika rastrowa - powinny być przygotowane w CMYKu, minimalna 
rozdzielczość 300 DPI, optymalna kompresja LZW lub ZIP

w przypadku przygotowania całego projektu w formie rastrowej, 
dla uzyskania lepszej jakości wydruku zalecana rozdzielczość 
minimum 600 DPI oraz załączone czcionki wykorzystane 
w projekcie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PLIKU ŹRÓDŁOWEGO



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PLIKU DO ZGŁOSZENIA

Na stronie Konkursu w sekcji “Prześlij zgłoszenie”
prześlij projekt:

- w formacie pliku *.jpg, lub *.png
- w rozmiarze 557px x 351px
- o wadze max 5 MB
- niezawierający spadów do druku
- bez zaokrąglonych rogów

pamiętaj o wykadrowaniu projektu bez spadów

557px

351px

Pamiętaj, aby zachować plik źródłowy przygotowany wg Specyfikacji projektu – warunkiem otrzymania nagrody jest jego przekazanie.



ELEMENTY 
OBOWIĄZKOWE

Pamiętaj o umieszczeniu w projekcie 
elementów obowiązkowych

Logotyp VITAY CLUB
Zobacz poniżej możliwe wersje

Logotyp ORLEN
Zobacz poniżej możliwe wersje

Hologram
Nie umieszczaj tego elementu, pamiętaj tylko, 
że tym miejscu finalnie pojawi się hologram. 
(12mm x 12mm)



MINI MANUAL
LOGO ORLEN

Symbol w wersji podstawowej

Podstawowa wersja symbolu jest głównym
wzorcem symbolicznym wizualnej identyfikacji
firmy. Symbol firmowy jest połączeniem znaku
firmowego z logotypem, czyli graficznym
zapisem nazwy marketingowej.
Niedopuszczalna jest ingerencja w jego formę
plastyczną i kolorystykę. Pozycjonowanie
powinno się odbywać w oparciu o pole
ochronne. Wzór symbolu powinien być
przechowywany w postaci zapisu cyfrowego
i tylko w takiej formie używany
w innych aplikacjach.



MINI MANUAL
LOGO ORLEN

Uzupełniająca wersja symbolu

Uzupełniająca wersja symbolu przygotowana
została z myślą o umieszczaniu go na wąskich
i długich powierzchniach elementów identyfikacji
wizualnej (np. banery). Niedopuszczalna jest
ingerencja w formę plastyczną symbolu
(na przykład zmiana proporcji, zmiana odległości
pomiędzy elementami symbolu, dopisywanie słów).
Przy pozycjonowaniu symbolu na płaszczyźnie lub
w przypadku konieczności umieszczenia w jego
pobliżu grafiki albo tekstu, należy pamiętać
o stosowaniu zasad pola ochronnego. Jedynym
możliwym sposobem przekazywania symbolu
przy pracach wdrożeniowych jest zapis cyfrowy.



Symbol w wersji uzupełniającejSymbol w wersji podstawowej

Kolorystyka podstawowa symbolu

Symbol firmowy może występować
w następujących zestawieniach kolorów
podstawowych:

1a) symbol czerwono-stalowy na białym tle
1b) symbol czerwony na białym tle
1c) symbol czerwony na stalowym lub srebrnym tle

MINI MANUAL
LOGO ORLEN



MINI MANUAL
LOGO ORLEN

Symbol w wersji uzupełniającejSymbol w wersji podstawowej

Kolorystyka uzupełniająca symbolu

Symbol firmowy może występować w następujących zestawieniach kolorów uzupełniających:

1a) symbol czerwony na stalowym lub srebrnym tle
1b) symbol stalowy, srebrny na szarym tle
1c) symbol stalowy, srebrny na czerwonym tle

Powyższeukłady kolorystycznemają zastosowanie jedynie w przypadku kiedy niemożliwa jest do
zastosowania kolorystyka podstawowa. Należy pamiętać o konieczności utrzymania
maksymalnego kontrastu pomiędzy kolorem symbolu a kolorem tła. Gdy tło jest ciemne 
(bez względu na kolor), powinna być stosowana srebrna (względnie stalowa) wersja
symbolu. W przypadku jasnego tła stosujemy czerwoną bądź szarą wersję symbolu.



MINI MANUAL
LOGO ORLEN

Stalowy
Pantone 429,428
Srebrny
Pantone 877

Czerwony
Pantone 485

Szary
Pantone 431

Czarny

Wersje monochromatyczne symbolu

W ramach kolorystyki firmowej dopuszczalne jest stosowanie jednokolorowych wersji symboli. 
W zależności od sytuacji, można wykorzystywać kolory firmowe podstawowe, uzupełniające, 
a dodatkowo również kolor czarny. W wersjach negatywowych odpowiednio w ten sam sposób 
stosujemy kolorystykę tła (z wyjątkiem stalowego), a symbole mają wówczas kolor biały.



MINI MANUAL
LOGO ORLEN

Układ dekoracyjny

Symbol może występować w układach
multiplikacyjnych, wykorzystywanych na
niektórych elementach systemu (np. torby).
Odpowiedni układ znaków, w określonych
proporcjach i odległościach, daje możliwość
stworzenia atrakcyjnych graficznie
powierzchni. Przy układach tego typu nie
obowiązuje zasada pola ochronnego. W tym
przypadku obowiązują wszystkie normy
kolorystyczne Koncernu.
Multiplikacja symbolu winna być komponowana
według poniższego schematu.



MINI MANUAL
LOGO ORLEN

Układ dekoracyjny

Na rysunkach przedstawione są podstawowe
zależności między elementami symbolu
podstawowego oraz symbolu uzupełniającego  
Proporcje symboli zostały
określone w oparciu o moduł ,,a” 
(wysokość litery ,,O” z logotypu).



MINI MANUAL
LOGO ORLEN

Minimalna wielkość symbolu

Przy zbyt dużych zmniejszeniach symbol staje
się zniekształcony i nieczytelny. Aby tego
uniknąć, określono minimalną wielkość
symbolu dla kilku przykładowych technik
poligraficznych. Minimalna wielkość jest inna
dla różnych technik reprodukcji. 

offset

15 mm mm 81

sitodruk

22 mm mm 52



MINI MANUAL
LOGO ORLEN

Pole ochronne

Pole ochronne określa minimalny otwarty
obszar wokół symbolu, w którym nie może
znaleźć się żadna obca forma graficzna,
ze względu na istnienie niebezpieczeństwa
optycznego zniekształcenia symbolu.
Modułem wyznaczającym jest litera "O"
logotypu ORLEN. Zasada ta jest elementarną
regułą służącą do pozycjonowania
symbolu na elementach systemu tożsamości.



MINI MANUAL
LOGO ORLEN

Pozycjonowanie symbolu

Pozycjonowanie jest to określenie możliwych ustawień symbolu na płaszczyźnie. Obok
przedstawione są dopuszczalne sposoby pozycjonowania symbolu w zależności od
kształtu płaszczyzny, na której jest on umieszczony. Odległości od krawędzi dobiera
się indywidualne w zależności od wielkości płaszczyzny i wielkości symbolu, ale zawsze
należy pamiętać o minimalnej odległości od krawędzi wyznaczonej przez pole ochronne 
symbolu. W przypadku pozycjonowania symbolu w centrum pola prezentacji za jego środek 
przyjmuje się geometryczny środek prostokąta z nazwą ORLEN.
Należy pamiętać o stosowaniu reguły pola ochronnego, jednak w wyjątkowych
sytuacjach dopuszcza się odstąpienie od niej.



MINI MANUAL
LOGO VITAY CLUB

Wersja podstawowa znaku

Wersja uzupełniająca znaku



Budowa znaku 
(rozmieszczenie i proporcje poszczególnych elementów)

A

B

C

D

E

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

F

G
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C - 0
M -100
Y - 100 
K - 0

R - 218
G - 37
B - 29

R - 225
G - 225
B - 225

C - 0
M -0
Y - 0
K - 0

R - 218
G - 37
B - 29

C - 0
M -100
Y - 100 
K - 0

C - 0
M -0
Y - 0
K - 20

R - 170
G - 169
B - 169

C - 0
M -0
Y - 0
K - 50

C - 0
M -0
Y - 0
K - 0

R - 131
G - 130
B - 129

R - 225
G - 225
B - 225

Kolorystyka wersji podstawowej znaku

Kolorystyka wersji uzupe³niaj¹cej znaku



MINI MANUAL
LOGO VITAY CLUB

Wersja monochromatyczna znaku



MINI MANUAL
LOGO VITAY CLUB

Kolorystyka wersji monochromatycznych znaku

C - 0
M -0
Y - 0
K - 100

R - 31
G - 26
B - 23

C - 0
M -0
Y - 0
K - 0

R - 225
G - 225
B - 225



MINI MANUAL
LOGO VITAY CLUB

Pole ochronne znaku



MINI MANUAL
LOGO VITAY CLUB

Nieprawidłowe zastosowania znaku

Nie nale¿y lekcewa¿yæ wskazówek
dotycz¹cych stosowania 
pól ochronnych wokó³ znaku 
i dopuszczaæ do umieszczania
w zbyt bliskiej odleg³ości 
elementów graficznych zak³ócaj¹cych 
prawid³ow¹ percepcjê.

Nie nale¿y umieszczaæ znaku 
na tle które jest identyczne 
lub podobne z wype³nieniem 
logotypu CLUB VERVA VITAY.

Nie nale¿y zmieniaæ wype³nieñ
gradientowych w elektronicznym
szablonie logotypu.

Nie nale¿y umieszczaæ znaku 
na tle które wype³nione jest wzorem 
o agresywnej kolorystyce utrudniaj¹cej 
w³aściw¹ percepcjê logotypu.

Nie nale¿y zmieniaæ wielkości
i pozycjonowania napisu CLUB
w elektronicznym szablonie
logotypu.

Nie nale¿y zmieniaæ struktury
rozmieszczenia poszczególnych
czêści logotypu.
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UMOWA 

zawarta dnia ………………….….2016 r., w ………………….… (dalej: „Umowa”), pomiędzy: 

 

Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną, z siedzibą w Płocku, 

ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774-00-01-454, kapitał 

zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł, zwaną dalej „PKN ORLEN”, 

reprezentowaną przez: 

 

………………………………….. – ………………………………….., 

………………………………….. – ………………………………….., 

 

(upoważnionych do reprezentacji PKN ORLEN na mocy udzielonych pełnomocnictw; kopie 

pełnomocnictw stanowią Załącznik nr 1 do Umowy), 

a  

_______zameldowany/a: __________, ul.________ nr PESEL _____,  

zgodnie z okazanym dowodem osobistym,  

______, zwany/a dalej „Wykonawcą”  

 

W dalszej części Umowy PKN ORLEN i Wykonawca zwani będą łącznie również „Stronami” 

lub każdy indywidualnie „Stroną”. 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

A) Wykonawca uczestniczył w konkursie VITAY z pomysłem (dalej „Konkurs”), w którym, 

zgłoszony przez niego projekt, zawarty w załączniku nr 2 do Umowy, zdobył ilość 

głosów pozwalającą zająć mu w kategorii ……………., ……. miejsce,  

B) Zgodnie z regulaminem Konkursu (dalej „Regulamin”), warunkiem wydania nagrody w 

Konkursie jest zawarcie z PKN ORLEN umowy w zakresie praw autorskich o treści 

określonej w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu, 

Strony postanowiły co następuje:  

 

1. DEFINICJE 

Strony postanawiają, że dla wspólnego i takiego samego rozumienia w ramach Umowy 

następujących pojęć pisanych wielką literą, ustanawiają ich następujące definicje: 

Projekt utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 
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r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawarty w 

załączniku nr 2 do Umowy 

Utwory Wykorzystane 

w Projekcie  

Wszystkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

wykorzystane przez Wykonawcę w Projekcie (niezależnie 

od tego czy są one przejawem działalności twórczej 

Wykonawcy czy osoby trzeciej). 

Twórcy  oznaczają inne niż Wykonawca osoby fizyczne, które 

samodzielnie lub we współpracy ze sobą stworzyły Utwory 

Wykorzystane w Projekcie 

 

2. OŚWIADCZENIA 

2.1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że: 

(i) Projekt stanowi przejaw działalności twórczej Wykonawcy o charakterze 

samodzielnym i indywidualnym 

(ii) w stosunku do Projektu przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe 

oraz prawa do wykonywania autorskich praw osobistych, nieograniczone i 

nieobciążone prawami osób trzecich, 

(iii) Projekt nie jest obciążony jakichkolwiek wadami prawnymi, w szczególności – 

nie narusza praw osób trzecich (w tym - praw autorskich i praw pokrewnych),  

(iv) O ile przy wykonywaniu Projektu, wykorzystane zostały jakiekolwiek utwory w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, były to wyłącznie utwory: 

(a) stanowiące przejaw działalności twórczej Wykonawcy o charakterze 

samodzielnym i indywidualnym lub  

(b) co do których Wykonawca skutecznie nabył autorskie prawa majątkowe i 

uzyskał stosowane zgody/zezwolenia co najmniej w zakresie pozwalającym 

na zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy.  

2.2. Wraz z zawarciem niniejszej Umowy, Wykonawca przekazuje PKN ORLEN nośnik 

elektroniczny zawierający plik źródłowy do Projektu, zezwalając jednocześnie na 

ingerencję przez PKN ORLEN lub podmioty upoważnione do tego przez PKN 

ORLEN w integralność Projektu, według uznania PKN ORLEN. Wykonawca 

niniejszym oświadcza, że nośnik elektroniczny zawierający plik źródłowy do Projektu 

jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz zobowiązuje się w razie zgłoszenia 

zastrzeżeń przez PKN ORLEN dostarczyć nośnik wolny od wad. Ponadto, 

Wykonawca zobowiązuje się w okresie 5 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy 

przechowywać kopię pliku źródłowego do Projektu oraz udostępnić ją na żądanie 

PKN  ORLEN. 

 

3. PRAWA AUTORSKIE  
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3.1. Z dniem zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca w zamian za wydanie nagrody 

określonej w Regulaminie Konkursu przenosi na PKN ORLEN majątkowe prawa 

autorskie do Projektu oraz Utworów Wykorzystanych w Projekcie, na wszelkich 

znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na 

następujących z nich: 

(i) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy wszelkimi dowolnymi technikami, w 

tym:  

- techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, analogową, 

cyfrową, optyczną, laserową, drukarską, komputerową, niezależnie od 

standardu i formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki i oprawy, 

włączając nanoszenie na dowolne przedmioty;  

- utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, a w 

szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, 

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 

do zapisu cyfrowego (w tym CD i DVD);  

- zwielokrotnianie techniką magnetyczną na kasetach video, płytach CD, DVD i 

innych, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 

zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do 

tej formy zapisu;  

- wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowych, zapis czasowy i 

trwały i kopia takich zapisów na nośnikach własnych lub osób trzecich (w tym 

cloud computing); archiwizacja zapisów;  

(ii) w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu w dowolnym formacie; ich 

najem, dzierżawa, użyczanie, wymiana, udostępnianie trwałe i czasowe pod 

dowolnym tytułem prawnym, wymiana z osobami trzecimi; 

(iii) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez 

stacje naziemne jakimkolwiek systemem, za pośrednictwem satelity (sygnał 

kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform 

cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe, 

równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację 

radiową lub telewizyjną lub jakikolwiek inny podmiot;  

(iv) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, wyświetlanie i wystawianie 

jakąkolwiek techniką, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na 

nośnikach audiowizualnych, multimedialnych, kasetach, taśmach video, 

dyskach, chipach wszystkich formatów, procesów analogowych i cyfrowych; 

(v) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym w sieci internetowej, w 

innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i 

komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą 

mediów strumieniowych; 

(vi) eksploatacja w całości i/lub we fragmentach za pomocą wszelkich technologii, 

w tym „real radio/TV”, „internet radio/TV”, „pay TV”, „pay-radio”, ”pay per view 
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services”, „multi channel services”, „near on demand services”, “video on 

demand”, „iTV on demand” i inne formy udostępniania „on demand” oraz 

“video streaming” „simulcasting”, „webcasting”, Smart TV, social media, 

tapety, ikony, e-kartki, wygaszacze ekranu, bannery, gry komputerowe, video, 

telefoniczne, JAVA i na konsole; wykorzystanie w połączeniach telefonicznych 

i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych, audiowizualnych i 

multimedialnych, premium, (np. SMS, WAP, MMS, inne usługi 

telekomunikacyjne) we wszelkich formatach oraz w ramach jakichkolwiek baz 

danych lub utworów multimedialnych;   

(vii) wykorzystywanie w całości i we fragmentach, do celów promocyjnych, 

marketingowych i reklamy;  

(viii) wykorzystanie w mediach wewnętrznych PKN ORLEN (m.in. Intranet, 

czasopismo „Grupa ORLEN” ); 

(ix) wykorzystanie w charakterze znaków towarowych oraz innych oznaczeń 

odróżniających, wzorów przemysłowych i wzorów wspólnotowych, łącznie z 

prawem do uzyskania praw wyłącznych; 

(x) zgłaszanie i rejestracja w całości lub we fragmentach jako wzoru 

przemysłowego, wzoru wspólnotowego, znaku towarowego, lub innego 

oznaczenia odróżniającego zarówno w polskich, zagranicznych, unijnych jak i 

międzynarodowych urzędach/organach/organizacjach, niezależnie od 

procedury, trybu, klas – dla wszystkich towarów lub usług lub oznaczeń 

podmiotów i korzystania z takich oznaczeń w pełnym zakresie. 

3.2. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji, nieznanych w dniu zawarcia 

Umowy lub takich, które nie zostały wyraźnie wymienione w pkt. 3.1. powyżej, 

Strony oświadczają, że ich intencją jest, aby PKN ORLEN posiadał pełnię praw na 

takich polach eksploatacji analogicznie do wymienionych w pkt. 3.1. powyżej. W 

razie wystąpienia takiej potrzeby, Wykonawca będzie zobowiązany do 

przeniesienia na PKN ORLEN, na jego wniosek, praw do Projektu oraz do 

Utworów Wykorzystanych w Projekcie na takich nowych polach eksploatacji, w 

zamian za odrębne wynagrodzenie należne od PKN ORLEN w wysokości 100 zł 

(słownie: sto złotych) netto za każde nowe pole eksploatacji, w takim samym 

zakresie i na takich samych warunkach jak określone w Umowie dla wymienionych 

w niej pól eksploatacji (chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie pod rygorem 

nieważności). Na wniosek PKN ORLEN, Wykonawca i PKN ORLEN zawrą umowę 

w zakresie określonym w zdaniach poprzedzających w terminie 14 (czternastu) dni 

od dnia otrzymania przez Wykonawcę wniosku PKN ORLEN o jej zawarcie. 

3.3. Wykonawca w zamian za wydanie nagrody określonej w Regulaminie Konkursu 

przenosi na PKN ORLEN wyłączne uprawnienie do wykonywania oraz zezwalania 

osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do Projektu oraz do 

Utworów Wykorzystanych w Projekcie (niezależnie od tego czy są one przejawem 

działalności twórczej Wykonawcy czy osoby trzeciej) na polach eksploatacji 

nabytych przez PKN ORLEN zgodnie z postanowieniami Umowy. W przypadku 

Utworów Wykorzystanych w Projekcie, co do których Wykonawca nie jest ich 



5 
 

 

 

autorem, Wykonawca oświadcza, że w sposób skuteczny nabył od uprawnionych 

podmiotów wyłączne uprawnienie do wykonywania oraz zezwalania osobom 

trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów. Uprawnienie 

do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, PKN ORLEN może przenieść na inne osoby wedle swojego 

uznania.  

3.4. W zamian za wydanie nagrody określonej w Regulaminie Konkursu Wykonawca 

zobowiązuje się nie wykonywać oraz zapewnić, aby Twórcy nie wykonywali 

autorskich praw osobistych, odpowiednio do Projektu oraz do Utworów 

Wykorzystanych w Projekcie przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy oraz upoważnia na ten sam okres czasu PKN ORLEN oraz 

osoby trzecie, działające na zlecenie PKN ORLEN, do wykonywania autorskich 

praw osobistych do Projektu oraz do Utworów Wykorzystanych w Projekcie jego 

autorstwa w jego imieniu, oraz zobowiązuje się zapewnić aby Twórcy upoważnili, 

na ten sam okres czasu PKN ORLEN oraz osoby trzecie, działające na zlecenie 

PKN ORLEN, do wykonywania autorskich praw osobistych do wykonanych przez 

nich Utworów Wykorzystanych w Projekcie w imieniu Twórców. Wykonawca 

zobowiązuje się ponadto zapewnić, aby odpowiednie zobowiązania oraz 

upoważnienia określone w zdaniu poprzedzającym ulegały, bez potrzeby 

składania w tym celu przez którąkolwiek ze Stron jakichkolwiek oświadczeń, 

przedłużeniu na czas nieoznaczony, z możliwością rozwiązania z zachowaniem 

dwuletniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

3.5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że PKN ORLEN nie będzie 

zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Twórców lub 

innych podmiotów z tytułu stworzenia Utworów Wykorzystanych w Projekcie, 

korzystania z nich lub ich rozpowszechniania, zgłoszenia lub uzyskania rejestracji 

jako prawa własności przemysłowej lub z jakiegokolwiek innego tytułu. Podmiotem 

wyłącznie odpowiedzialnym za zapłatę odpowiedniego wynagrodzenia Twórcom 

lub innym uprawnionym podmiotom będzie Wykonawca. Jednocześnie Strony 

potwierdzają, że wydanie Wykonawcy nagrody określonej w Regulaminie 

Konkursu wyczerpuje jego roszczenia z tytułu stworzenia Projektu i Utworów 

Wykorzystanych w Projekcie, korzystania z nich lub ich rozpowszechniania, 

zgłoszenia lub uzyskania rejestracji jako prawa własności przemysłowej lub z 

jakiegokolwiek innego tytułu. 

3.6. Wykonawca oświadcza, że umowy z Twórcami (lub innymi uprawnionymi 

podmiotami) zostały prawidłowo sformułowane i zawarte, i na ich podstawie doszło 

do skutecznego przeniesienia przez Twórców (lub inne uprawnione podmioty) na 

Wykonawcę praw autorskich do Utworów Wykorzystanych w Projekcie w pełnym 

zakresie określonym w Umowie, a także że Twórcy podjęli zobowiązania i udzielili 

upoważnienia zgodnie z postanowieniami pkt. 3.4. powyżej. Wykonawca 

zobowiązuje się ponadto podjąć, w najszerszym dopuszczalnym zakresie, 

działania mające zapobiec roszczeniom Twórców (lub innych podmiotów) z tytułu 

naruszenia ich praw autorskich przez PKN ORLEN, jego następców prawnych i 

licencjobiorców.  
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3.7. Wykonawca wyraża zgodę na okazanie i skopiowanie przez PKN ORLEN – na 

każde jego wezwanie – oryginałów lub kserokopii umów zawartych z Twórcami 

(lub innymi uprawnionymi podmiotami) lub pisemnych oświadczeń Twórców, które 

wykażą spełnienie zobowiązania, o którym mowa w pkt 3.6 powyżej. W przypadku, 

gdyby umowy lub oświadczenia, o których mowa powyżej, nie pozwalały na 

należyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich niezwłocznego, ważnego i odpowiedniego zawarcia lub 

aneksowania, w każdym przypadku po uprzednim uzgodnieniu tego z PKN 

ORLEN.  

3.8. Z uwagi na charakter Projektu oraz Utworów Wykorzystywanych w Projekcie oraz 

ich przeznaczenie, a także ich wartość marketingową i koszty, jakie PKN ORLEN 

poniesie w związku z wypromowaniem i korzystaniem z nich, czego świadomy jest 

Wykonawca, PKN ORLEN uprawniony jest do naliczenia kary umownej w 

wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek 

nieprzedstawienia przez Wykonawcę umów lub oświadczeń, o których mowa w 

pkt. 3.6 lub stwierdzenia, iż takie umowy nie zostały zawarte lub oświadczenia nie 

zostały złożone, lub umowy takie co prawda zostały zawarte, ale nie w sposób 

pozwalający na prawidłowe wykonywanie Umowy, w szczególności nie zawierają 

postanowień, o których mowa w pkt 3.6. powyżej. PKN ORLEN będzie również 

uprawniony do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 

kary umownej.   

3.9. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że: 

(i) Projekt oraz Utwory Wykorzystywane w Projekcie nie będą w chwili nabycia praw 

do nich przez PKN ORLEN obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami 

osób trzecich oraz, że korzystanie z nich i ich rozpowszechnianie, a także ich 

modyfikowanie przez PKN ORLEN, jego następców prawnych i licencjobiorców 

nie będzie naruszało w jakikolwiek sposób praw Wykonawcy, Twórców ani osób 

trzecich; 

(ii) w Projekcie oraz w Utworach Wykorzystywanych w Projekcie nie wykorzystał 

jakichkolwiek utworów lub innych dóbr własności intelektualnej, do których 

jakiekolwiek prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub prawa 

własności przemysłowej, przysługiwałyby osobie trzeciej, innej niż Twórcy (lub 

inny uprawniony podmiot) od których nabył autorskie prawa majątkowe w 

zakresie określonym niniejszą Umową; 

(iii) każdy z Twórców Utworów Wykorzystywanych w Projekcie, został poinformowany 

o ich wykorzystaniu w Projekcie, w szczególności o tym, iż mogą one być 

przeznaczone do wykorzystania przez PKN ORLEN dla potrzeb działalności 

reklamowej i promocyjnej oraz wyraził zgodę na ich wykorzystanie w powyższy 

sposób i nie zgłosił żadnych zastrzeżeń, jednocześnie w celu uniknięcia 

wątpliwości Wykonawca potwierdza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do 

wykorzystania w powyższy sposób Projektu oraz Utworów Wykorzystywanych w 

Projekcie, które są jego autorstwa. 
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3.10. Strony postanawiają, iż prawo do uzyskania prawa z rejestracji lub prawa 

ochronnego na Projekt oraz Utwory Wykorzystywane w Projekcie lub ich elementy 

jako wzoru przemysłowego, wzoru wspólnotowego, znaku towarowego lub 

przedmiotu innego prawa własności intelektualnej, tak w Polsce jak i za granicą, 

przysługuje wyłącznie PKN ORLEN lub podmiotom przez niego upoważnionym. 

Wykonawca oświadcza, że nie zgłosi na swoją rzecz, ani na rzecz żadnej innej 

osoby Projektu lub Utworów Wykorzystywanych w Projekcie lub ich elementów w 

celu uzyskania na nie praw ochronnych lub praw z rejestracji, oraz dodatkowo 

gwarantuje, że zgłoszenia takiego nie dokonają Twórcy lub inne uprawnione 

podmioty.  

3.11. Wykonawca zobowiązuje się, w zamian za wydanie nagrody określonej w 

Regulaminie Konkursu do dostarczenia PKN ORLEN wszelkich posiadanych przez 

Wykonawcę informacji i dokumentów, niezbędnych do skutecznego uzyskania 

stosownych praw własności przemysłowej, o których mowa powyżej. Wykonawca 

zobowiązuje się współdziałać z PKN ORLEN w uzasadnionym zakresie na 

wszystkich etapach zgłoszenia rezultatów prac zrealizowanych przez Wykonawcę 

celem uzyskania ochrony, w tym w szczególności, w przypadku praw, których 

zgłoszenie wymaga podania nazwiska Twórcy, Wykonawca przekaże PKN 

ORLEN stosowną informację oraz będzie odpowiadał za prawdziwość i 

kompletność tej informacji, łącznie z obowiązkiem prowadzenia ewentualnego 

sporu z osobą podającą się za twórcę lub zwrotu PKN ORLEN uzasadnionych i 

udokumentowanych kosztów prowadzenia przez niego takiego sporu.  

3.12. Strony uzgadniają, że własność nośników przekazanych do PKN ORLEN, na 

których utrwalono Projekt oraz plik źródłowy do Projektu, zostanie przeniesiona 

przez Wykonawcę na PKN ORLEN z chwilą ich przekazania do PKN ORLEN. 

Wykonawca zapewnia, że prawo własności egzemplarzy nośników, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, jest i będzie wolne od wad fizycznych lub 

prawnych. Jednocześnie Strony uzgadniają, że przeniesienie prawa własności 

takich nośników następuje w zamian za wydanie nagrody określonej w 

Regulaminie Konkursu. 

3.13. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony potwierdzają, że całość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu, o którym mowa w 

niniejszym pkt. 3 Umowy, w tym m.in. z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych, udzielenia praw zależnych, zapewnienia podjęcia odpowiednich 

zobowiązań i udzielenia odpowiednich upoważnień oraz wszelkich innych 

zobowiązań i zapewnień Wykonawcy wskazanych w pkt 3 Umowy, została 

uwzględniona wysokości wartości nagrody określonej w Regulaminie Konkursu.  

3.14. Jeżeli zapewnienia Wykonawcy wskazane w niniejszym pkt. 3 okazałyby się  

z jakichkolwiek powodów niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, Wykonawca – 

niezależnie od swojej odpowiedzialności majątkowej wobec PKN ORLEN – 

podejmie wszelkie niezbędne starania zmierzające do doprowadzenia do stanu 

zgodnego z tymi zapewnieniami, a w szczególności dołoży należytej staranności 

aby nabyć na własny koszt i przenieść na PKN ORLEN w zamian za wydanie 

nagrody określonej w Regulaminie Konkursu odpowiednie prawa autorskie oraz 
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prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz inne prawa własności 

intelektualnej w zakresie nie węższym niż ten określony w Umowie. 

3.15. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami względem 

PKN ORLEN w związku z naruszeniem jakichkolwiek ich praw na skutek 

wykorzystywania Projektu lub Utworów Wykorzystywanych w Projekcie, zgodnie z 

Umową, PKN ORLEN niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który 

zobowiązuje się zwolnić PKN ORLEN z wszelkiej odpowiedzialności, a jeżeli takie 

zwolnienie nie byłoby dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, Wykonawca 

zobowiązuje się przejąć na siebie obronę PKN ORLEN przed takimi roszczeniami, 

między innymi poprzez przystąpienie – niezwłocznie na wezwanie PKN ORLEN do 

postępowania sądowego lub innego właściwego w miejsce PKN ORLEN (a gdyby 

było to niemożliwe na podstawie prawa, wstąpić do takiego postępowania obok 

PKN ORLEN), oraz – w każdym przypadku (tj. zarówno w razie zwolnienia PKN 

ORLEN z odpowiedzialności bądź w razie podjęcia jego obrony) – pokryć wszelkie 

uzasadnione i udokumentowane koszty obciążające PKN ORLEN oraz 

Wykonawcę w związku z wysuwanymi roszczeniami i ewentualne koszty 

odszkodowań i innych świadczeń należnych osobom trzecim, w szczególności 

świadczeń zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, zawartych w ugodzie 

sądowej lub pozasądowej, bądź orzeczonych decyzją administracyjną, wliczając 

koszty obsługi prawnej. Wykonawca zwróci PKN ORLEN wszelkie poniesione 

przez niego koszty związane z takimi roszczeniami w terminie wskazanym w 

stosownym dokumencie wystawionym w tym celu przez PKN ORLEN. W celu 

uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie przyjmują, że w przypadku 

podniesienia wobec PKN ORLEN przez jakąkolwiek osobę roszczeń, o których 

mowa powyżej, Wykonawca zrzeka się wobec PKN ORLEN, w zakresie 

dozwolonym przez przepisy prawa, wszelkich roszczeń związanych lub 

wynikających z uzasadnionego sposobu prowadzenia przez PKN ORLEN z taką 

osobą rozmów ugodowych (przedsądowych) oraz uzasadnionego sposobu 

prowadzenia przez PKN ORLEN postępowania (w szczególności sądowego) z 

udziałem takiej osoby oraz uzasadnionego sposobu odpierania roszczeń 

kierowanych przez taką osobę wobec PKN ORLEN, co nie uchybia obowiązkowi 

Wykonawcy przystąpienia do takiego sporu/postępowania, zgodnie z powyższymi 

postanowieniami. W przypadku wydania przez sąd wyroku lub zawarcia ugody lub 

wcześniej na żądanie PKN ORLEN, Wykonawca będzie zobowiązany, bez prawa 

do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, do zmodyfikowania Projektu lub 

Utworów Wykorzystywanych w Projekcie, bądź zastąpienia ich innym, zgodnymi z 

wymaganiami PKN ORLEN. Wykonawca zobowiązany jest także do 

przedstawienia PKN ORLEN, bez odrębnego wezwania, wszelkiej dokumentacji, 

informacji, danych, korespondencji itp., które mogłyby zostać użyte w obronie 

interesów PKN ORLEN w związku z wysuwanymi wobec niego roszczeniami. 

3.16. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do zwolnienia PKN ORLEN oraz osób 

działających w imieniu lub na rzecz PKN ORLEN z obowiązku świadczenia wobec 

organów administracji publicznej, innych właściwych organów oraz osób trzecich, 

o ile będzie to możliwe na podstawie przepisów prawa, w zakresie wszelkich 

uzasadnionych i udokumentowanych - odszkodowań, kar administracyjnych lub 
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sądowych oraz innych opłat, kosztów i wydatków, wliczając w to koszty obsługi 

prawnej, obciążających PKN ORLEN oraz osoby działające w imieniu lub na rzecz 

PKN ORLEN, a wynikających z roszczeń powstałych w wyniku korzystania z 

Projektu lub  Utworów Wykorzystywanych w Projekcie lub ich poszczególnych 

elementów składowych. W przypadku gdy PKN ORLEN zobowiązany będzie do 

osobistego świadczenia wobec organów i podmiotów, o których mowa powyżej, 

Wykonawca zwróci PKN ORLEN wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty 

takiego świadczenia na podstawie noty księgowej wystawionej przez PKN ORLEN 

oraz w terminie w niej wskazanym. Postanowienia zdania poprzedzającego 

stosuje się odpowiednio do sytuacji osobistego świadczenia wobec organów i 

podmiotów, o których mowa powyżej przez osoby działające w imieniu lub na 

rzecz PKN ORLEN.  

3.17. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że Umowa nie nakłada 

na PKN ORLEN obowiązku rozpowszechniania Projektu ani Utworów 

Wykorzystywanych w Projekcie.   

4. WYNAGRODZENIE  

4.1. Strony postanawiają, że stworzenie Projektu, przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do Projektu oraz do Utworów Wykorzystywanych w Projekcie, 

przeniesienie własności nośników, na których zostaną one utrwalone, udzielenie 

innych zgód i pozwoleń określonych niniejszą Umową, a także wykonanie innych 

świadczeń wskazanych w Umowie, następuje w zamian za wydanie nagrody 

określonej w Regulaminie Konkursu.  

4.2. Nagroda zostanie wydana Wykonawcy w terminie do 100 dni od daty zawarcia 

niniejszej Umowy jednak nie później niż do 31.03.2017 roku.   

4.3. Wydanie nagrody określone w niniejszym paragrafie zaspokaja całość roszczeń 

Wykonawcy związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, a Wykonawcy nie 

przysługuje prawo do żadnego dodatkowego wynagrodzenia od PKN ORLEN. 

4.4. Strony zgodnie potwierdzają, że wartość wydawanej nagrody ma charakter 

ryczałtowy, co oznacza, że pozostaje ona niezmienna, bez uprawnienia 

Wykonawcy do żądania jakichkolwiek dodatkowych należności, w tym w 

szczególności z tytułu konieczności podjęcia działań i czynności 

nieprzewidzianych przez Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy. 

 

5. POUFNOŚĆ 

5.1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych 

bezpośrednio lub pośrednio przez PKN ORLEN (w jakiejkolwiek formie  

tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych 

przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku  

z zawarciem i realizacją Umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub 

pośrednio PKN ORLEN, spółek z GK ORLEN lub ich kontrahentów, w tym treści 

Umowy. Strony przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, nieujawnione 
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do publicznej wiadomości, przekazane przez PKN ORLEN lub w jego imieniu lub 

uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie przygotowywania, zawarcia i 

wykonywania Umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) (dalej: 

„Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania, osoba 

przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od 

określonego powyżej, charakter takich informacji. 

5.2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w pkt 5.1. 

powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania 

tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za 

wyjątkiem następujących sytuacji: 

(i) ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego 

wykonania Umowy i zgodne z Umową lub 

(ii) informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie 

zostało dokonane przez PKN ORLEN, lub za jego zgodą lub w sposób inny niż 

poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie 

lub 

(iii) Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub 

uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z 

zastrzeżeniem, że Wykonawca, niezwłocznie pisemnie poinformuje PKN ORLEN 

o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę 

możliwości, rekomendacje PKN ORLEN co do ujawniania informacji, w 

szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności 

złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego 

środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym 

charakterze przekazanych informacji lub 

(iv) PKN ORLEN wyraził Wykonawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub 

wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez PKN ORLEN 

sposób. 

5.3. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby 

postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia 

bezpiecznego,  

w tym zgodnego z Umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy 

Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, 

przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. Wykonawca nie będzie,  

w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie 

to uzasadnione należytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia PKN ORLEN o zaistniałych 

naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu 

Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją Umowy. 

5.4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w pkt 5.1. powyżej 

rozciąga się również na inne osoby, w tym w szczególności, audytorów, doradców i 

podwykonawców, którym Wykonawca udostępni (jeżeli jest do tego uprawniony 

zgodnie z Umową) takie informacje. Wykonawca zobowiązany jest do zobowiązania 
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na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co 

najmniej takich jak określone w Umowie. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do 

Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której mowa w pkt 5.8. 

poniżej. 

5.5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie PKN ORLEN, w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni, przesłać PKN ORLEN listę osób i podmiotów, które za 

pośrednictwem Wykonawcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. 

Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie, będzie 

traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące 

w szczególności odpowiedzialnością, o której mowa w pkt 5.8. poniżej. 

5.6. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania 

Umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu 

bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu 

poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa, informacje te nadal 

podlegają ochronie  

w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje PKN ORLEN lub w oparciu o 

szczególne przepisy prawa, PKN ORLEN powiadomi Wykonawcę na piśmie, o 

przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez PKN ORLEN okres (nie 

dłuższy jednak niż 10 lat), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi przed 

wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed zakończeniem 

obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że 

zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, 

wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy.  

5.7. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych po upływie okresu ochrony o, którym 

mowa w pkt 5.6. powyżej Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym Wykonawca 

przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić PKN ORLEN lub 

zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.  

5.8. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez 

Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, PKN ORLEN uprawniony jest do żądania 

od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięciu 

tysięcy  złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania 

lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie 

ogranicza prawa PKN ORLEN do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa 

zastrzeżoną w niniejszej umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w 

żaden sposób innych sankcji i uprawnień PKN ORLEN określonych w przepisach 

prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).  

5.9. W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy, zaistnieje konieczność dostępu 

lub przekazania do Wykonawcy danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 j.t. ze 

zm.), Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z PKN ORLEN, przed 
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rozpoczęciem przetwarzania takich danych, odpowiedniej, odrębnej umowy, której 

przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych. 

5.10. W przypadku wytworzenia lub dostępu do informacji podlegających ochronie na 

mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2014 r. poz. 94 j.t.), Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie PKN ORLEN, 

przekazać niezwłocznie wykaz osób mających dostęp do tych informacji przed ich 

upublicznieniem przez PKN ORLEN wraz z podpisanymi przez te osoby 

oświadczeniami o otrzymaniu pouczenia o obowiązkach i konsekwencjach 

prawnych związanych z takim dostępem, w tym o odpowiedzialności karnej. 

5.11. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy, zaistnieje konieczności dostępu lub 

przekazania Wykonawcy, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę 

Spółki PKN ORLEN S.A. rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy 

Przedsiębiorstwa PKN ORLEN, co do której podjęto szczególne działania określone  

w aktach wewnętrznych PKN ORLEN, w celu zachowania jej w tajemnicy i której 

wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym 

stopniu zagraża lub narusza interesy PKN ORLEN, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego zawarcia z PKN ORLEN, przed otrzymaniem i rozpoczęciem 

przetwarzania takich informacji, aneksu do Umowy lub odrębnej umowy, zgodnych z 

wewnętrznymi aktami PKN ORLEN, którego przedmiotem będą zasady i warunki 

ochrony Tajemnicy Spółki PKN ORLEN S.A.  

 

6. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

6.1. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sporów związanych z realizacją 

Umowy. W przypadku braku osiągnięcia polubownego porozumienia w terminie 30 

dni od dnia doręczenia jednej ze Stron pisma inicjującego spór/informującego o 

sporze, spory takie będą rozstrzygane prze sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

PKN ORLEN.  

6.2. Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.3. W sprawach związanych z wykonywaniem Umowy, Strony wyznaczają 

następujących koordynatorów: 

(i) Dla PKN ORLEN: 

[ ] 

(ii) Dla Wykonawcy: 

[ ] 

Zmiana danych adresowych i mailowych koordynatorów może być dokonana przez 

Stronę w formie pisemnej lub mailowej i nie stanowi zmiany Umowy. 

6.4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

6.5. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

Załącznik nr 1 – kopie pełnomocnictw upoważniających do zawarcia umowy ze strony 

PKN ORLEN 
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Załącznik nr 2 - Projekt 

 

za PKN ORLEN: za Wykonawcę: 

  

 



 

  

 

REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ 
 
z dnia 1 czerwca 2013 roku 

 

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna , z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 
09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIV Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał 
wpłacony 534.636.326,25zł, w związku z wprowadzeniem do swojej oferty Karty 
Upominkowej ustanawia Regulamin Karty Upominkowej, zwany dalej: „Regulaminem”, o 
następującej treści: 

Definicje 

1. Karta Upominkowa (Karta) - karta wydana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i 
będąca jego własnością, oznaczona logo Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., 
stanowiąca formę „elektronicznej gotówki”, do której jako Limit wpisana jest wartość 
brutto określona w złotówkach, umożliwiająca zakup towarów i usług po realizacji 
transakcji z użyciem Karty Upominkowej w zakresie ustalonego Limitu. Po wyczerpaniu 
ustalonego Limitu Karta Upominkowa nie podlega zwrotowi do Polskiego Koncernu 
Naftowego ORLEN S.A. Karta Upominkowa może być doładowana przez Nabywcę lub 
Użytkownika kolejnym Limitem, który nie zmienia terminu ważności Karty Upominkowej.   

2. Limit – wyrażona w PLN wysokość środków pieniężnych dostępnych na Karcie 
Upominkowej, która umożliwia zakup  towarów i usług dostępnych na Stacjach Paliw 
PKN ORLEN S.A.  

3. Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, której po 
dokonaniu wpłaty Limitu wydano Kartę Upominkową uprawniającą do dokonywania w 
swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w niniejszym Regulaminie Karty 
Upominkowej lub z przeznaczeniem do ich wydania na rzecz Użytkownika. 

4. Stacja Paliw PKN ORLEN S.A. – stacje oznaczone logiem ORLEN i BLISKA na których 
można realizować transakcje przy użyciu Karty Upominkowej. 

5. Użytkownik – Nabywca lub osoba, która otrzymała Kartę od Nabywcy uprawniającą do 
dokonywania operacji określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

I. Postanowienia Ogólne 

1.  PKN ORLEN S.A. zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Upominkowej i 
przyjmowania jej do realizacji, zgodnie z opisaną w niniejszym Regulaminie funkcją, po 
spełnieniu niżej opisanych warunków.  

2. W programie objętym niniejszym Regulaminem Nabywca może nabyć i aktywować Karty 
Upominkowe na wybranych Stacjach Paliw PKN ORLEN S.A. o Limicie nie mniejszym niż 
50 PLN oraz nie przekraczającym wartości 1000 PLN.  



3.  Po otrzymaniu środków pieniężnych od Nabywcy, PKN ORLEN S.A. dokona niezwłocznie 
wydania i aktywacji Karty Upominkowej. 

4. Karta Upominkowa może zostać wielokrotnie użyta w okresie jej ważności lub do 
wyczerpania Limitu (środków na Karcie Upominkowej). 

5.  Środki pieniężne będące na Karcie Upominkowej nie podlegają oprocentowaniu. 

6. Karta Upominkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem 
pieniądza elektronicznego, a nie też kartą płatniczą, i nie podlega wymianie na gotówkę. 

 

II. Wydanie i Aktywacja Karty Upominkowej  

1. Nabywając Kartę Upominkową Nabywca zobowiązuje się przed jej wydaniem i 
aktywacją do przekazania PKN ORLEN S.A. środków pieniężnych gotówką o 
równowartości kwoty w granicach określonych w pkt I.2 niniejszego Regulaminu.  

2. Karta Upominkowa może zostać w okresie jej ważności wielokrotnie doładowana 
kwotami od 50 PLN do 1000 PLN na wybranych Stacjach Paliw PKN ORLEN S.A. do 
wysokości wybranej przez Nabywcę Karty, w granicach określonych w pkt I.2 
niniejszego Regulaminu. 

3. Karta Upominkowa o ile nie dojdzie do wcześniejszego unieważnienia ważna jest 24 
miesiące od daty jej aktywacji. Okres ważności Karty Upominkowej nie może zostać 
przedłużony. 

4. Opłata za wydanie i aktywację lub kolejne doładowanie Karty Upominkowej następuje w 
ramach Limitu i PKN ORLEN S.A. nie będzie z tego tytułu pobierał dodatkowych opłat. 

 

III. Zasady Realizacji Transakcji 

1. Karta Upominkowa może być użyta wyłącznie na Stacjach Paliw PKN ORLEN S.A. w celu 
bezgotówkowego uregulowania zapłaty za określone towary lub usługi do wartości Limitu 
(środków pieniężnych przekazanych PKN ORLEN S.A.). 

2. Użytkownik może dokonywać zakupów towarów i usług na wszystkich Stacjach Paliw PKN 
ORLEN S.A., zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

3. Po dokonaniu wyboru towaru lub usługi Użytkownik realizuje transakcję Kartą 
Upominkową poprzez odczyt paska magnetycznego w terminalu/pinpadzie w celu 
identyfikacji dostępnych środków pieniężnych.  

4. Nabywca lub Użytkownik Karty Upominkowej może uregulować dowolną część ceny 
towaru lub usługi w innej formie (gotówką, kartą płatniczą inną kartą upominkową). 

 5. Po rozliczeniu transakcji w sposób opisany powyżej pracownik Stacji Paliw PKN ORLEN 
S.A. zwraca Kartę Upominkową Użytkownikowi i wydaje zakupiony towar lub usługę. 

6. Transakcje dokonane przy użyciu Karty Upominkowej dokumentowane są paragonem z 
kasy fiskalnej oraz dowodem wydania (wydruk z terminala). Na życzenie Użytkownika 
pracownik Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. może wystawić fakturę , po uprzednim zwrocie 
przez Użytkownika oryginału paragonu fiskalnego pracownikowi Stacji Paliw PKN ORLEN 
S.A. 

7. Jeżeli podczas realizacji bezgotówkowego regulowania zapłaty za określone towary lub 
usługi Kartą Upominkową, Karta Upominkowa nie posiada już wolnych środków 
pieniężnych z opłaconego Limitu lub nie zadziała poprawnie z innych powodów, to 
transakcja nie będzie zrealizowana. Nabywca lub Użytkownik Karty Upominkowej może 
wówczas uiścić płatność w innej formie (gotówką, kartą płatniczą inną kartą upominkową). 



Karta Upominkowa podlega reklamacji zgodnie z zapisami punktu IV niniejszego 
Regulaminu. 

 

IV. Odpowiedzialno ść PKN ORLEN S.A. i  Reklamacje 

1. PKN ORLEN S.A. nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe, które zostały 
utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. 

2. PKN ORLEN S.A. nie umożliwia Nabywcy czy Użytkownikowi Karty Upominkowej 
zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty Upominkowej. 

3. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Upominkowej, jej Nabywcy lub 
Użytkownikowi nie przysługują wobec PKN ORLEN S.A. żadne roszczenia. 

4. Użytkownik Karty ma prawo zgłosić pisemnie pod rygorem nieważności do PKN ORLEN 
S.A. na adres wskazany przez Infolinię (0-801-235-682 z telefonów stacjonarnych lub 0-
501-235-682) reklamacje dotyczące Transakcji Bezgotówkowej, jednakże w terminie nie 
później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik Karty dowiedział się lub przy dołożeniu 
należytej staranności mógł się dowiedzieć o reklamowanym działaniu PKN ORLEN S.A. 

 

V. Postanowienia Ko ńcowe  

1. Użytkownik oraz Nabywca poprzez aktywację Karty Upominkowej oświadcza, że zapoznał 
się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi żadnych zastrzeżeń, 
akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać. 

2. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie 
w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Nabywcy i Użytkownicy Kart 
Upominkowych zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie 
internetowej PKN ORLEN S.A. pod adresem www.orlen.pl  . 

3. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu 
wydawania Kart Upominkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu 
lub zakończeniu programu Użytkownicy Kart Upominkowych zostaną poinformowani 
z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt V.2 niniejszego Regulaminu. 
Użytkownicy Kart Upominkowych nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia 
programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach. 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stacjach Paliw PKN ORLEN S.A. oraz na stronie 
internetowej PKN ORLEN S.A. pod adresem www.orlen.pl  . 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 roku. 

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego. 


