
 

1 

 

Reglement van de prijsvraag onder de slogan "Verander de Harting-connector en win 

een  prijs!" 

1. De organisator van de prijsvraag genaamd "Verander de Harting-connector en win een 

prijs!" (Hierna "de prijsvraag" genoemd) is Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. met 

hoofdkantoor op ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polen; ingeschreven in het Nationale 

Gerechtsregister bijgehouden door de rechtbank voor Łódź-Śródmieście in Łódź, 20e 

Handelsafdeling van het Nationale Gerechtsregister onder nummer 0000165815, NIP 729-

010-89-84, KvK nummer (Regon) 473171710, aandelenkapitaal: PLN 3.300.000 (hierna 

"TME" genoemd) ). 

2. De prijsvraag loopt van 1 oktober 2019 vanaf 00:00 uur tot 27 oktober 2019 tot 23:59 

uur(CEST). 

3. U kunt op elk moment deelnemen aan de prijsvraag. 

4. Deelname aan de prijsvraag is gratis en vrijwillig. 

5. De prijsvraag bestaat uit het via het aanvraagformulier verzenden van een zelfgenomen foto 

die een originele, ongebruikelijke toepassing van Harting-connectoren laat zien, samen met 

een korte beschrijving van de inzending, waarbij aan alle formele voorwaarden van dit 

Reglement moet worden voldaan.  

6. TME selecteert uit alle ontvangen inzendingen 3 foto's met beschrijvingen die voldoen aan 

de criteria van het Reglement, die volgens het Wedstrijdcomité de meest interessante, meest 

originele en unieke toepassingen van Harting-connectoren presenteren. Elk natuurlijke 

persoon die ten minste 18 jaar oud is en volledige rechtsbevoegdheid heeft (hierna "de 

deelnemer" genoemd) die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan deelnemen aan de 

wedstrijd: 

a. De deelnemer heeft dit reglement met bijlagen (nr. 1-2) gelezen en geaccepteerd; 

b. De deelnemer is een natuurlijk persoon en: 

- de deelnemer is klant van ten minste één van de volgende bedrijven: Transfer Multisort 

Elektronik Sp. z o.o., TME Czech Republic s.r.o., TME Hungary Kft., Transfer 

Multisort Elektronik S.R.L., TME Slovakia s.r.o., TME Germany GmbH, Transfer 

Multisort Elektronik S.L.U, TME Italia S.r.l., Transfer Multisort Elektronik B.V., 

Transfer Multisort Elektronik Ltd., ieder individueel aangeduid als het "Bedrijf" en 

tezamen als "Bedrijven" of 

- een werknemer van een natuurlijke persoon die bedrijfsactiviteiten uitvoert en die een 

klant is van ten minste één van deze bedrijven, of 

- een werknemer of partner of lid van het orgaan van een instelling die een klant is van 

ten minste één van de bedrijven (inclusief een bedrijf, vereniging, stichting); 

c. de Deelnemer is woonachtig op het grondgebied van het land waar het Bedrijf haar 

statutaire zetel heeft, waarvan zij een cliënt of werknemer of partner of lid van het 

orgaan van de cliënt is; 

d. Noch de deelnemer noch zijn directe familieleden hebben een arbeidsrelatie met één 

van de bedrijven waarvan hij cliënt is. Met directe familieleden, zoals  

hierboven bedoeld, wordt begrepen: afstammelingen, nakomelingen, broers en zussen, 

echtgenoten, ouders en broers en zussen van echtgenoten, personen gerelateerd door 

adoptie en voogdij;  
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e. de ingezonden foto is een foto die door de deelnemer is gemaakt met behulp van digitale 

fotografietechnieken; 

f. de bij de wedstrijd ingediende foto- en tekstbeschrijving is het resultaat van het 

individuele creatieve werk van de deelnemer; 

g. De deelnemer heeft recht op de volledige persoonlijke en eigendomsrechten op de 

ingezonden foto en de tekstbeschrijving; 

h. de persoonlijke en eigendomsrechten van de deelnemer op de ingezonden foto samen met 

een tekstbeschrijving zijn geenszins beperkt of bezwaard; 

i. de ingezonden foto met de tekstbeschrijving maakt geen inbreuk op rechten van derden, 

waaronder auteursrechten en persoonlijke rechten van derden; 

j. op de ingezonden foto is geen persoon afgebeeld; 

k. de ingezonden foto en tekstbeschrijving zijn nergens anders gepubliceerd. 

7. Een geldige inzending moet ingediend worden met gebruik van het deelnameformulier dat 

beschikbaar is op: https://www.tme4fun.eu/nl. Inzendingen worden geaccepteerd van 1 

oktober 2019 vanaf 00:00 uur tot 27 oktober 2019 tot 23:59 uur (CEST).  

8. Een correct ingevuld deelnameformulier bevat: 

a) De persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, klantnummer, e-mailadres waarnaar 

TME  correspondentie over de prijsvraag kan sturen; 

b) de bijvoegde foto's hebben een minimale resolutie van 10 Mpix en een maximale 

bestandsgrootte van 10 MB in jpg-formaat, en een korte beschrijving van de foto op de op 

het formulier aangegeven plaats; 

c. het indienen van een verklaring van: aanvaarding van het wedstrijdreglement, het lezen 

van de informatieclausule met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en 

toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens (met behulp van het 

selectievakje in het aanvraagformulier).  

9. De datum van indiening is de datum en tijd van het invullen en verzenden van het volledige 

deelnameformulier. 

10. Alleen geldige inzendingen nemen deel aan de prijsvraag. 

11. Ingezonden foto's met tekstbeschrijvingen moeten unieke foto's en beschrijvingen zijn, 

speciaal gemaakt voor de doeleinden van de prijsvraag. Foto's en tekstbeschrijvingen die al 

op internet beschikbaar zijn op andere sites worden gediskwalificeerd. Afbeeldingen en 

teksten die aanstootgevend, vulgair, nazistisch, aanstootgevend, onnodig kwetsend van 

religieuze gevoelens, enz. zijn zullen ook niet worden opgenomen in de prijsvraag. 

12. Alle digitale wijzigingen (fotomontage) van foto's ten behoeve van de prijsvraag worden 

gediskwalificeerd. 

13. Elke deelnemer mag slechts één foto met een tekstbeschrijving verzenden. In het geval van 

het indienen van meer dan één aantal foto's met beschrijvingen, zullen de eerste foto en 

beschrijving, ingediend door een bepaalde deelnemer, deelnemen aan de wedstrijd, in 

volgorde van ontvangst. 

14. In het geval van het verzenden van meer dan één foto met een tekstbeschrijving in dezelfde 

inzending, worden ze allemaal gediskwalificeerd en neemt geen enkele deel aan de 

wedstrijd. 

15. Een inzending mag geen foto en een tekstbeschrijving van meer dan één deelnemer aan de 

wedstrijd bevatten. 
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16. De deelnemer heeft in elke fase van de prijsvraag het recht om zich terug te trekken door 

een dienovereenkomstige schriftelijke verklaring af te leveren op het adres van TME. Deze 

annulering is bij aflevering van deze verklaring bindend voor TME. 

17. Deelname aan de prijsvraag door het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden, 

betekent dat u de bepalingen in dit reglement samen met de bijlagen (nr. 1-2) hebt gelezen 

en geaccepteerd. 

18. Een deelnemer die handelt in strijd met de voorwaarden van dit Reglement kan bij besluit 

van TME worden gediskwalificeerd of het recht worden ontzegd om de prijs te ontvangen. 

19. TME heeft het recht om een deelnemer onmiddellijk uit te sluiten van deelname aan de 

prijsvraag, en te weigeren hem een prijs toe te kennen als de deelnemer valse of onvolledige 

gegevens heeft verstrekt die nodig en noodzakelijk zijn om de prijs toe te kennen en de 

wettelijke verplichtingen van TME na te komen. 

20. Door een foto met een tekstbeschrijving in te dienen bij de prijsvraag, verbindt de 

Deelnemer zich ertoe om vóór de deadline voor het toekennen van de prijs een 

overeenkomst te sluiten over de overdracht naar TME van de auteursrechten op de 

toegekende foto samen met een tekstbeschrijving, onder de voorwaarden uiteengezet in 

Bijlage 1 bij dit Reglement.  

21.  Door een foto en de tekstbeschrijving bij de prijsvraag in te dienen, stemt de deelnemer in 

met de publicatie door TME, onder voorbehoud, van de persoonlijke gegevens van de 

deelnemer in de vorm van voor- en achternaam:  

a) in het geval van een ingezonden foto met een beschrijving - samen met de ingediende 

foto en de beschrijving, op TME en de profielen van de bedrijven op sociale media, 

bijvoorbeeld op Instagram, om deze foto en de beschrijving samen met foto's die door 

andere deelnemers bij de prijsvraag zijn ingediend, te publiceren,  

b)  in het geval van een winnende foto en tekstbeschrijving - samen met de winnende foto 

en de beschrijving, op de website www.tme.eu en op andere plaatsen, inclusief sociale 

media, bijvoorbeeld op Instagram en in een andere vorm, inclusief gedrukt, in het 

bijzonder in een folder, catalogus, kalender, persadvertentie, voor promotie-, reclame- 

en marketingdoeleinden van TME en de hiervoor genoemde bedrijven.  

22. TME zal een commissie van drie personen aanwijzen (hierna de "wedstrijdcommissie" 

genoemd), die uit alle correct ingediende foto's en hun beschrijvingen de drie meest 

interessante, meest originele en unieke foto's en hun beschrijvingen zal selecteren, onder 

andere rekening houdend met de relevantie met het onderwerp van de wedstrijd, de inhoud, 

compositie en artistieke waarden.  

23. Teneinde de onpartijdigheid van het mededingingscomité te waarborgen, worden alle 

ingediende foto's geanonimiseerd. 

24.  De auteur van elke foto die door het competitiecomité wordt geselecteerd, samen met de 

beschrijving, ontvangt een prijs in de vorm van een Mi Electric Scooter Pro Black 

elektrische scooter, fabrikantcode: DDHBC02NEB, met een waarde van PLN 2.199,00 

(zegge: tweeduizend honderdnegenennegentig zloty) bruto. 

25. Voor elke prijs in natura aangegeven in Par. 24 hierboven, zal een aanvullende geldprijs 

van PLN 244 (zegge: tweehonderdvierenveertig zloty) worden toegekend, d.w.z. het bedrag 

van de verschuldigde inkomstenbelasting op prijzen, die niet betaalbar is en zal worden 

gebruikt om die belasting te dekken.  



 

4 

 

26. TME biedt niet de mogelijkheid om een gewonnen prijs in te ruilen voor het contante 

equivalent. 

27. De deelnemer heeft niet het recht om de uitwisseling van de prijs voor een ander te eisen, 

noch is hij gerechtigd om de claim voor de prijs aan een andere persoon over te dragen. 

28. Indiening van een foto en zijn beschrijving bij de Wedstrijd houdt in dat de Deelnemer een 

beslissing neemt over de eerste publicatie van de ingezonden foto en zijn beschrijving aan 

het publiek en instemt met de verspreiding ervan. 

29. Informatie over de uitslag van de wedstrijd zal uiterlijk op 18 november 2019 beschikbaar 

zijn op www.tme.eu. De naam van de deelnemers wiens foto's en beschrijvingen zijn 

uitgekozen, wordt gepubliceerd. Elke winnaar wordt langs elektronische weg op de hoogte 

gesteld van de prijs. 

30. De voorwaarde voor het overdragen van de gewonnen prijs is het ondertekenen van een 

overeenkomst met TME door de deelnemer wiens foto en de beschrijving is uitgekozen, 

voor de overdracht aan TME van de auteursrechten op de prijswinnende foto en de 

beschrijving, onder de voorwaarden in bijlage 1 bij dit reglement. Na de bekendmaking van 

de uitslag van de prijsvraag, zal TME de toegekende Deelnemer de tekst van de 

overeenkomst bezorgen in overeenstemming met het model van Bijlage 1 bij het 

Reglement, dat de deelnemer moet ondertekenen en op zijn kosten naar het hoofdkantoor 

van TME moet sturen. De prijs omvat een vergoeding voor de eigendomsoverdracht van 

het toegekende werk en voor het verlenen van alle vergunningen en machtigingen voor 

zover gespecificeerd in de overeenkomst, waarvan het ontwerp bij het Reglement is 

gevoegd.  

31. De prijs wordt binnen 14 dagen na aflevering van een correct ingevulde en ondertekende 

overeenkomst per koerier naar het door hem opgegeven correspondentieadres verzonden in 

het land waar het bedrijf zijn maatschappelijke zetel heeft, namelijk de klant of de 

werknemer of partner of lid van de klant. volgens het model dat bijlage 1 bij het reglement 

vormt en voldoet aan de voorwaarden waarnaar wordt verwezen in paragraaf 30 hierboven. 

32. De prijs wordt beschouwd als het inkomen van de deelnemer uit andere hoofde in de zin 

van de Poolse wet van 26 juli 1991 op de inkomstenbelasting (d.w.z. Journal of Laws van 

1991 nr. 80, item 350) en is onderworpen aan de inkomstenbelasting voor personen. De 

prijs wordt aan de deelnemer uitgereikt overeenkomstig de bepalingen van deze wet. TME 

is verantwoordelijk voor het betalen van de verschuldigde belasting op de prijzen aan de 

Poolse belastingdienst. 

33. TME behoudt zich het recht voor om de foto en beschrijving ervan te weigeren ondanks de 

uitverkiezing. 

34. De beheerder van de persoonlijke gegevens van de deelnemers is Transfer Multisort 

Elektronik Sp. z o.o. met maatschappelijke zetel op ul. Ustronnej 41, 93-350 Łódź, Polen. 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder de voorwaarden van Verordening 

(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 

en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95 / 46 / 

EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Journal of Laws EU L 119 van 

04.05.2016) en in de wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van 

persoonsgegevens (Journal of Laws van 2018, item 1000 ).  
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35. Persoonlijke gegevens van de deelnemer: de voor- en achternaam, e-mailadres, en in het 

geval van de winnende deelnemers ook: sociaal-fiscaalnummer ( PESEL), de namen van de 

ouders, geboortedatum en -plaats, voor personen zonder PESEL-nummer: 

identificatienummer van de belastingbetaler en land van afgifte en type identificatienummer 

belastingplichtige, type en nummer van het identiteitsbewijs, het verblijfsadres van de 

deelnemer, het correspondentieadres van de deelnemer zal worden verwerkt voor zover 

nodig voor de organisatie van de prijsvraag voor het uitvoeren van de prijsvraag, inclusief 

het publiceren van de uitslag, het uitgeven van prijzen, evenals boekhouding en 

belastingaangifte. Persoonlijke gegevens, d.w.z. de voor - en achternaam van de deelnemer 

om de auteur van de foto en de beschrijving te identificeren, zullen beschikbaar worden 

gesteld voor promotie-, reclame- en marketingdoeleinden van TME en de bedrijven. 

36. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden bewaard voor de periode die nodig is 

om de in paragraaf genoemde doeleinden te bereiken als in 35 hierboven, maar niet langer 

dan voor de periode waarin de voorschriften vereisen dat de gegevens worden opgeslagen. 

37. Elke deelnemer heeft recht op toegang tot zijn gegevens en heeft, onder voorbehoud van 

wettelijke bepalingen, het recht om: gegevens te corrigeren, gegevens te wissen, 

gegevensverwerking te beperken, gegevens over te dragen, bezwaar te maken tegen 

gegevensverwerking, toestemming te allen tijde in te trekken en klachten in te dienen bij de 

president van het Bureau voor bescherming van persoonsgegevens in geval van schending 

van de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

38. Het verstrekken van persoonlijke gegevens in verband met deelname aan de prijsvraag is 

niet verplicht, maar het niet verstrekken van dergelijke gegevens verhindert deelname aan 

de prijsvraag.  

39. De wedstrijdorganisator verklaart dat de gegevens van de deelnemers niet op 

geautomatiseerde wijze worden verwerkt en niet worden geprofileerd. 

40.  Gegevens van deelnemers worden niet aan externe entiteiten bekendgemaakt, behalve in 

gevallen waarin de wet voorziet. 

41. Deelname aan de prijsvraag door een aanvraag per e-mail te verzenden, betekent dat de 

deelnemer akkoord gaat met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor zover en 

voor de doeleinden die worden vermeld in paragraaf 35 hierboven. 

42. Na afloop van de prijsvraag en de toekenning van prijzen aan deelnemers wiens foto's met 

beschrijvingen zijn geselecteerd, verwijdert TME alle inzendingen met bijvoegsels 

opgestuurd naar de prijsvraag en niet-geselecteerde foto's en hun beschrijvingen, en 

vernietigt al hun afdrukken, onder voorbehoud van de foto's en hun beschrijvingen die zijn 

geselecteerd voor de prijsvraag of zijn deel en gepubliceerd in overeenstemming met de 

bepalingen van par. 21. 

43. TME behoudt zich het recht voor om de bepalingen van het Reglement te wijzigen om 

belangrijke redenen, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen geen invloed hebben op de 

verworven rechten van Deelnemers. Wijzigingen in de bepalingen van de voorschriften 

bevatten een passende bijlage bij deze voorschriften, die een integraal deel van deze 

voorschriften vormen.  

44. In zaken die niet onder deze verordeningen vallen, zijn de relevante bepalingen van de 

Poolse wet van toepassing, met name de bepalingen van het burgerlijk wetboek. 
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45. Deze reglementen treden in werking op 1 oktober 2019 en zijn beschikbaar op het 

hoofdkantoor van TME en op de website www.tme.eu in het veld "Evenementen".  
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Bijlage nr 1  

VOORBEELD OVEREENKOMST 

Overeenkomst over de overdracht van eigendoms- en auteursrechten op de 

prijswinnende foto en de tekstbeschrijving 

afgesloten tussen: 

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polen; ingeschreven in het register van bedrijven bij de rechtbank 

voor Łódź - Śródmieście in Łódź, 20e afdeling van het nationale gerechtsregister, onder KRS 

nummer 0000165815, met aandelenkapitaal PLN 3.300.000 , btw nummer ( NIP): 729-010-89-

84, 

vertegenwoordigd door ………………………………………………… 

hierna genoemd TME,  

en 

Meneer/Mevrouw …………………………………………………………………………. 

woonachtig: land, woonplaats, postcode, straatnaam en huisnummer met toevoegingen) 

…………………………………………………………………………………………………, 

e-mail adres……………………………………………………………………………………., 

correspondentie adres: ………………………………..…………………………………,  

geboortedatum:………………………, geboorteplaats…………………….……………..,  

voornaam vader:………………, voornaam moeder:……………………., 

 sociaal-fiscaal nummer ( PESEL)………………………….   voor degenen die geen PESEL 

hebben: sociaal-fiscaal nummer ………………………………………………………, het land 

dat dit sociaal-fiscaalnummer heeft uitgegeven alsmede het soort sociaal-fiscaal nummer 

……………………………………………………,  

soort identificatiedocument en het serienummer…………………..,  

hierna genoemd de deelnemer. 

 

§ 1 

1. De deelnemer verklaart dat hij eigenhandig de foto en de tekstbeschrijving gemaakt heeft die 

bijlage 1 bij deze vereenkomst vormt, hierna in de overeenkomst het "Werk" genoemd, die werd 

ingediend in de prijsvraag genaamd "Verander de Harting-connector en win de prijs" 

georganiseerd door TME (hierna "de prijsvraag/wedstrijd” genoemd) en heeft de rechten, 

inclusief auteursrechten, op geen enkele manier bezwaard.  

2. Verder verklaard de deelnemer dat: 

a) Het werk nooit eerder elders was gepubliceerd; 

b) geen derde partij een gebruikslicentie heeft gekregen van het werk en een dergelijke 

licentie in de toekomst niet aan derden zal worden verleend; 

c) De deelnemer heeft het exclusieve recht om vergunningen te verlenen voor bewerking 

en gebruik van het werk.  
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§ 2 

1. Ingevolge deze Overeenkomst draagt de Deelnemer aan TME, na ontvangst van de in § 3 

van de Overeenkomst bedoelde prijs, zonder afzonderlijke betaling, alle eigendomsrechten 

op het Werk over, zonder enige tijds- of territoriale beperkingen op exploitatieterreinen die 

bekend waren op het moment van sluiting van de Overeenkomst in het bijzonder 

aangegeven in art. 50 van de wet van 4 februari 1994 betreffende auteurs- en aanverwante 

rechten, d.w.z. met name het recht op:  

a. a. opname en reproductie met behulp van een techniek voor reproductie, inclusief 

afdrukken, reprografisch, magnetisch opnemen en digitale technieken 

in een onbeperkt aantal exemplaren en op alle soorten media; 

b. het Werk invoeren in het geheugen van computers en computernetwerkservers, 

inclusief publiekelijk toegankelijke; 

c. verkoop van kopieën waarop het Werk is vastgelegd, met name het recht om 

kopieën van het Werk te verhandelen, uit te lenen of te verhuren; 

d. verspreiding van het Werk op een andere manier dan gespecificeerd in punten a-c, 

in het bijzonder het recht op openbare weergave en weergave van het Werk, evenals 

het recht om het Werk op een zodanige manier openbaar te maken dat iedereen er 

toegang toe heeft op de door hem gekozen plaats en tijd, met name op de websites 

van TME en haar dochterondernemingen: TME Czech Republic sro, TME Hungary 

Kft., Transfer Multisort Elektronik SRL, TME Slovakia sro, TME Germany GmbH, 

Transfer Multisort Elektronik SLU, TME Italia Srl, Transfer Multisort Elektronik 

BV, Transfer Multisort Elektronik Ltd., hierna gezamenlijk "bedrijven" genoemd, 

en bovendien alle vormen van internettransmissie en verspreiding via 

telefoonnetwerken, met name door middel van  mobiele telefoons en andere digitale 

apparaten; 

e. reproductie en verspreiding van het werk van de prijsvraag in reclamemateriaal, 

promotie en marketing van TME of bedrijven, met name als onderdeel van gedrukte 

folders, catalogi, kalenders, persadvertenties; 

f. verandering, aanpassing, wijziging, wijziging van het formaat van het Werk ten 

behoeve van de publicatie ervan, alsmede ander gebruik van het Werk in de vorm 

van wijzigingen, fragmentatie en / of opnieuw monteren voor reclame, 

promotionele doeleinden en marketing van TME of de bedrijven.  

2. Na ontvangst door de Deelnemer van de prijs bedoeld in § 3 van de Overeenkomst, verwerft 

TME zonder afzonderlijke betaling het recht om de betreffende auteursrechten op enig 

werk (eigendomsrechten) te gebruiken en uit te oefenen zonder enige tijd- of territoriale 

beperkingen op elk gebied bekend op het moment van het organiseren van de Competitie. 

werking, in het bijzonder die aangegeven in art. 50 van de Auteurswet en aanverwante 

rechten, inclusief de gebieden gespecificeerd in par. 1 hierboven. TME is als enige bevoegd 

om de uitoefening van de auteursrecht op het werk toe te staan. 

3. Na ontvangst van de in § 3 van de Overeenkomst bedoelde prijs machtigt de Deelnemer 

TME de auteursrechten op het Werk uit te oefenen en toezicht te houden op het gebruik 

van het Werk. Bovendien verbindt de Deelnemer zich ertoe dat hij de persoonlijke rechten 

van TME tegen het Werk niet zal uitoefenen, en in het bijzonder dat hij niet zal eisen:  
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a) het Werk te markeren en het Werk te bewerken met zijn naam of pseudoniem, 

b) de integriteit van de inhoud en vorm van het Werk the behouden, vanwege de 

toestemming van TME om wijzigingen en aanpassingen aan te brengen, 

c) toezicht te houden op het gebruik van het Werk, 

d) eisen om de naam van de auteur en de titel van het werk (origineel werk) te vermelden 

op de kopieën. 

4. Het indienen van het Werk bij de Prijsvraag betekent dat de Deelnemer een beslissing 

neemt over het voor het eerst beschikbaar stellen van het Werk aan het publiek en instemt 

met de verspreiding van het Werk. 

5. Na ontvangst van de in § 3 van de Overeenkomst bedoelde prijs, wordt TME eigenaar van 

de kopieën waarop het Werk is vastgelegd, zonder dat TME een afzonderlijke vergoeding 

verschuldigd is. 

6. De deelnemer staat TME toe om het werk dat door de deelnemer is vervaardigd te wijzigen 

zonder afzonderlijke vergoeding. 

7. De deelnemer machtigt TME, zonder afzonderlijke vergoeding, het door de deelnemer 

gecreëerde Werk te bewerken en TME de over de bewerkingen en het Werk te beschikken 

zonder beperkingen ten aanzien van tijd en territorium.  

§ 3 

Overdracht van eigendomsrechten op het Werk en eigendom van het auteursrecht van het Werk 

op de in de Overeenkomst gespecificeerde exploitatiegebieden en het verlenen van alle 

vergunningen en autorisaties binnen het bereik gespecificeerd in deze Overeenkomst aan TME 

vinden plaats als resultaat van de selectie van een Deelnemer bij de "Verander de Harting-

connector en win de prijs" prijsvraag. Vanwege de overdracht van de bovenstaande rechten 

heeft de deelnemer geen recht op een extra vergoeding bovenop de prijs die wordt toegekend 

in de vorm van de Mi Electric Scooter Pro Black elektrische scooter, fabrikantcode: 

DDHBC02NEB ter waarde van PLN 2.199,00 (zeg: tweeduizend één honderdnegenennegentig 

zloty) bruto en een extra geldprijs van PLN 244 ( in woorden: tweehonderdvierenveertig zloty) 

niet onderworpen aan betaling, en bedoeld om Poolse inkomstenbelasting op prijzen te dekken. 

De prijs omvat een vergoeding voor de overdracht van eigendom van het werk en de 

auteursrechten op het werk op de in de overeenkomst gespecificeerde exploitatiegebieden en 

voor het verlenen van alle vergunningen en machtigingen binnen het toepassingsgebied dat in 

deze overeenkomst is gespecificeerd.  

 

§ 4 

 

1. De beheerder van de persoonlijke gegevens van de deelnemer genoemd in de overeenkomst 

is Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. met maatschappelijke zetel op ul. Ustronnej 41 

in Łódz, (93-350), Polen. De persoonsgegevens worden verwerkt en beschikbaar gesteld 

voor doeleinden die verband houden met de sluiting en uitvoering van deze Overeenkomst. 

De deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn gegevens en om gegevens te 

corrigeren, gegevens te verwijderen, gegevensverwerking te beperken, gegevens over te 

dragen, bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, toestemming voor 

gegevensverwerking te allen tijde in te trekken en een klacht in te dienen bij de president 

van het Bureau voor bescherming van persoonsgegevens in geval van een inbreuk op de 
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regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het verstrekken van 

gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor de uitvoering van de bovengenoemde 

doeleinden.  

2.  De deelnemer stemt ermee in zijn persoonlijke gegevens, dat wil zeggen zijn voor- en 

achternaam, te openbaren om de auteur van het Werk te identificeren op individuele kopieën 

van het Werk, in het bijzonder die gepubliceerd door TME of in het reclame-, promotie- en 

marketingmateriaal van de Bedrijven.  

§ 5 

De deelnemer verklaart dat indien de wettelijke bepalingen TME verplichten om de deelnemer 

informatie over de geïnde belasting te sturen, de deelnemer ermee instemt de hierboven 

aangegeven informatie door TME per gecodeerde e-mail te verzenden naar het adres dat in de 

overeenkomst is vermeld. De sleutel tot de gecodeerde e-mail wordt door TME in een 

afzonderlijke e-mail naar de deelnemer verzonden.  

§ 6 

1. Bijlage 1 - het geselecteerde Werk - vormt een integraal onderdeel van deze Overeenkomst. 

2. Alle wijzigingen in deze Overeenkomst dienen schriftelijk te worden aangebracht om geldig 

te zijn. 

3. Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst als ongeldig of onuitvoerbaar wordt 

beschouwd, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en effectiviteit van de overige 

bepalingen van de Overeenkomst en zullen de Partijen onderhandelen over een bijlage bij 

de Overeenkomst, waarvan de inhoud overeenkomt met het doel ervan en tegelijkertijd zo 

dicht mogelijk is bij de bedoelingen uitgedrukt in de ongeldig of niet afdwingbaar 

verklaarde deel van de tekst.  

4. Op aangelegenheden die niet onder deze overeenkomst vallen, zijn de relevante bepalingen 

van de Poolse wetgeving van toepassing. 

5.  Deze overeenkomst is opgesteld in twee taalversies: Engels en Nederlands. In geval van 

verschillen prevaleert de Engelse versie. 

6. Deze overeenkomst is opgesteld in twee identieke exemplaren, één voor elke partij.  

 

 

Łódź, dd ………………..                                                te  …………….dd …………… 

 

……………………………………… …………………....………………… 

          TME                                                                                   De Deelnemer 
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Bijlage nr 2 

 

 

INFORMATIECLAUSULE 

BETREFFENDE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  

 

1. De beheerder van uw persoonlijke gegevens is Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. 

met maatschappelijke zetel op ul. Ustronnej 41, 93-350 Łódź in Polen. Voor zaken die 

verband houden met de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen 

met de functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres dpo@tme.eu of 

schriftelijk op het adres van de maatschappelijke zetel van de beheerder; 

2. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op het organiseren en uitvoeren 

van de prijsvraag, inclusief voor het bekendmaken van de resultaten, het uitgeven van 

prijzen, evenals boekhoudkundige en fiscale rapportage, evenals voor promotie-, 

reclame- en marketingdoeleinden van TME en bedrijven in overeenstemming met punt 

35 van het wedstrijdreglement. 

3. De basis voor de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 lid 1a van de algemene 

verordening van 27 april 2016 betreffende gegevensbescherming (hierna: AVG), en in 

het geval dat uw foto en de tekstbeschrijving ook worden toegekend art. 6 clausule 1 b 

en c GDPR. 

4. De gegevens worden niet aan externe entiteiten bekendgemaakt, behalve in gevallen 

waarin de wet voorziet. 

5. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden bewaard voor de periode die nodig 

is om de in paragraaf 35 van de voorschriften genoemde doeleinden te bereiken, maar 

niet langer dan voor de tijd gedurende welke de voorschriften vereisen dat de gegevens 

worden opgeslagen. 

6. U hebt recht op toegang tot uw gegevens en, onder voorbehoud van de wet: het recht 

om te corrigeren, te verwijderen, de verwerking te beperken, het recht om gegevens over 

te dragen, het recht om bezwaar te maken, het recht om de toestemming voor 

gegevensverwerking op elk moment in te trekken en het recht om een klacht in te dienen 

bij de directeur van het Bureau voor bescherming van persoonsgegevens in geval van 

schending van de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

7. Het verstrekken van persoonlijke gegevens in verband met deelname aan de prijsvraag 

is vrijwillig, maar het niet verstrekken van dergelijke gegevens verhindert deelname aan 

de prijsvraag. 

8. Uw gegevens worden niet op geautomatiseerde wijze verwerkt en worden niet 

geprofileerd.  


