§1 DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulaminem) oznaczają:
1. Organizator – Ricoh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092 przy ul. Żwirki i Wigury 18A, o
kapitale zakładowym 16.041.400,00 PLN, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000209402, REGON 001052016, NIP 521-012-55-78.
2. Użytkownik – zarejestrowany użytkownik portalu ambasadorpentax.ricoh.pl, będący pełnoletnią osobą
fizyczną lub prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Załoga – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora, zwana dalej
Moderatorami lub Administratorami.
§2 WPROWADZENIE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z galerii internetowej pod adresem
ambasadorpentax.ricoh.pl, zwana dalej Galerią.
2. Serwis ambasadorpentax.ricoh.pl jest udostępniany przez firmę Ricoh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, 02-092 przy ul. Żwirki i Wigury 18A, o kapitale zakładowym 16.041.400,00 PLN, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209402, REGON
001052016, NIP 521-012-55-78.
3. Serwis ambasadorpentax.ricoh.pl umożliwia umieszczanie fotografii oraz ich prezentację na stronach
portalu.
§3 USŁUGI
1. Celem Serwisu ambasadorpentax.ricoh.pl jest przedstawianie prac jego Użytkowników, wymiana
poglądów oraz wzajemna pomoc.
2. Korzystanie z Serwisu ambasadorpentax.ricoh.pl jest dobrowolne, jedynym warunkiem uczestnictwa
jest rejestracja Użytkownika z podaniem jego pseudonimu (nick), podstawowych danych osobowych oraz
adresu e-mail, na który po rejestracji zostanie wysłane hasło/klucz aktywujący usługę.
§4 UŻYTKOWNICY
1. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także
członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. W Galerii zarejestrować mogą się osoby fizyczne oraz prawne (Użytkownicy), zarówno z Polski jak i
zagranicy, zamierzające korzystać z Serwisu.
3. W Galerii zarejestrować mogą się jedynie osoby, które najpóźniej w dniu rejestracji ukończyły 18. rok
życia.
4. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z Regulaminem, zna zasady
korzystania z serwisu ambasadorpentax.ricoh.pl oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Poprzez korzystanie z Galerii, Użytkownik wyraża zgodę na:
a. gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych
osobowych zgodnie z zapisami w §5, przez Administratora Danych Osobowych tj. Ricoh Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Galerii;
b. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z zapisami w §5, przez Ricoh Polska Sp. z o.o. w
celu promocji (marketingu) produktów i firm;
c. bezpłatne rozpowszechnianie i publikowanie jego twórczości w Galerii, za pośrednictwem sieci Internet
do nieograniczonej liczby osób;
d. otrzymywanie informacji handlowych od Ricoh Polska Sp. z o.o.;
e. rozpowszechnianie jego twórczości w innych serwisach internetowych Ricoh Polska Sp. z o.o. w
formacie dostosowanym do wymogów tego serwisu, celem promowania danej pracy oraz jej autora pod
warunkiem, iż praca ta będzie linkowała do pracy zamieszczonej przez Użytkownika w Galerii.
6. Użytkownik ma prawo prezentować w Galerii dowolne treści artystyczne, pod warunkiem że:
a. stanowią one dzieło autora i nie są obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich, bądź autor
otrzymał zgodę rzeczywistego autora materiałów na wykorzystanie ich w celach publikacji, co musi być
zaznaczone w opisie pracy podczas zamieszczania jej w Galerii;

b. spełniają określone przez Załogę (w rozumieniu §6 ) wymagania techniczne;
c. stanowią dzieło o walorach artystycznych;
d. nie są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi;
e. nie powstały z naruszeniem prawa.
7. Użytkownik może w dowolnym momencie uzupełniać, poprawiać, zmieniać bądź usuwać swoje dzieła
opublikowane w Galerii.
8. Zarówno na stronach profilu Użytkownika, jak i w pozostałych częściach Serwisu zabrania się
umieszczania treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe.
9. Korzystając z Galerii Użytkownik zobowiązuje się do:
a. przestrzegania Regulaminu serwisu ambasadorpentax.ricoh.pl;
b. przestrzegania obowiązujących w RP przepisów prawa;
c. poszanowania praw innych Użytkowników Galerii.
10. Do atrybutów Użytkownika należą:
a. nick (pseudonim) – ciąg maksymalnie 20 znaków ustalany jednorazowo w momencie rejestracji w
Galerii, który w żadnym późniejszym momencie nie może zostać zmieniony;
b. avatar (graficzny symbol Użytkownika) – obraz o maksymalnej wielkości 200x200 pikseli i maksymalnej
wadze 2 MB. Dopuszczalny format avatarów to plik JPG. Avatar w przeciwieństwie do nicka może zostać
zmieniony przez Użytkownika w dowolnym momencie, dowolną liczbę razy.
11. Użytkownicy mogą zostać nagrodzeni raz miesiąc za czynną obecność na stronie zgodnie z §12.
§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Ricoh Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092 przy ul. Żwirki i Wigury 18A. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych z którym możesz skontaktować się pod adresem
ochronadanych@ricoh.pl.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, a także w celach marketingowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. data urodzenia.
8.Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
a. adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w
mediach) o wynikach konkursu.
11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów
przewidzianych przepisami prawa.
13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z
uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z
przetwarzaniem danych wynikające z:
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.
§6 ZAŁOGA
1. Moderatorzy są to Użytkownicy obdarzeni szczególnym zaufaniem Administratorów. Zostały im
udostępnione dodatkowe opcje pomagające w prowadzeniu Galerii:
a. usuwanie, ukrywanie oraz edycja prac zamieszczonych przez Użytkowników;
b. usuwanie komentarzy zamieszczanych pod pracami Użytkowników oraz na stronach profilowych
Użytkowników;
c. blokada konta Użytkownika oraz zdjęcie tej blokady (banowanie i odbanowanie);
d. rozsyłanie informacji do Użytkowników pocztą elektroniczną.
2. Administratorzy lub Moderatorzy łącznie zwani Załogą Galerii mogą odmówić publikacji dzieła bądź
usunąć z serwera bez podania przyczyn dzieło, które nie spełnia warunków podanych w §4 pkt. 5.
3. Z tych samych przyczyn Załoga ma prawo założyć blokadę na konto Użytkownika na skutek działań
godzących w zasady określone niniejszymi Zasadami korzystania z serwisu ambasadorpentax.ricoh.pl.
Termin upłynięcia blokady ustalany jest przez Załogę.
4. Załoga nie jest zobowiązana do poinformowania Użytkownika o odmowie publikacji dzieła lub blokadzie
konta Użytkownika.
5. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika, usunięciu pracy bądź blokadzie konta Użytkownika
odwołanie nie przysługuje.
§7 PRACE
1. Wszelkie prace prezentowane przez Użytkowników, zwane dalej fotografiami, są widoczne na stronie
głównej Galerii natychmiast po ich zamieszczeniu.
2. Użytkownik może wgrać do Galerii zdjęcie wykonane wyłącznie aparatami marki Ricoh lub Pentax.
3. Zamieszczając pracę w Galerii należy:
a. podać jej tytuł;
b. wybrać odpowiedni plik ze swojego komputera;
c. umieścić pracę w odpowiednim dziale;
d. dokonać jej opisu.
4. Prawidłowy format przesyłanych materiałów to: JPG.
5. Maksymalna waga pracy to 10 MB.
6. Podczas zamieszczania plików graficznych automatycznie tworzone są ich miniatury. Nie istnieje
możliwość załączenia własnej miniatury.
7. Użytkownik zamieszczając fotografię w Galerii oświadcza, iż jest autorem danej pracy i dana fotografia
nie jest obciążona prawami osób trzecich.
§8 USUWANIE PRAC
1. Zamieszczona praca może zostać usunięta z Galerii lub edytowana przez Załogę jeżeli:
a. jest sprzeczna z niniejszym Regulaminem, prawem autorskim oraz innymi prawami obowiązującymi w
Polsce;
b. znajduje się w nieodpowiedniej kategorii;
c. zawiera treści niecenzuralne;
d. zawiera treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji;
e. zawiera treści obraźliwe wobec Użytkowników Galerii lub innych osób;
f. nie posiada walorów artystycznych;
g. wyróżnia się słabym poziomem technicznym;
h. z powodów technicznych nie wgrała się w całości lub wgrała się podwójnie; świadomie została wgrana
wielokrotnie;
i. narusza prawa osób trzecich.

2. Administrator lub Moderator może wspomagać się również dodatkowymi kryteriami usunięcia pracy,
które winien jest wymienić jako powód usunięcia pracy z Galerii.
3. Od usunięcia pracy z Galerii odwołania nie ma.
§9 KOMENTARZE
1. Do dyspozycji Użytkowników została oddana możliwość komentowania prac zamieszczonych przez
innych Użytkowników Galerii. Komentując Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego
wychowania oraz netykiety, a w szczególności do:
a. nie używania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne;
b. wyrażania swoich poglądów o ile nie kolidują one z polskim prawem, netykietą lub niniejszym
Regulaminem;
c. ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę swoich wypowiedzi.
2. Komentarze sprzeczne z zasadami ujętymi w niniejszym Regulaminie mogą zostać usunięte przez
Załogę ambasadorpentax.ricoh.pl, a Użytkownik pociągnięty do odpowiedzialności.
3. Każdy zamieszczony przez Użytkownika komentarz może zostać przez niego uaktualniony lub
usunięty.
4. W żadnej części Galerii nie ma możliwości usunięcia komentarza, którego nie jest się autorem.
Uprawnienia takie posiada jedynie Załoga Galerii.
5. Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich.
§10 AMBASADOR
1. Ambasadorem marki Pentax może zostać każdy użytkownik Serwisu.
2. Ambasador używa produktów marki Pentax, uczestniczy w ważnych wydarzeniach związanych z marką
i przedstawia markę w korzystnym świetle.
3. Najaktywniejsi Ambasadorzy na równi z Ambasadorami Premium mają szansę m.in.: wzięcia udziału w
warsztatach organizowanych przez Ricoh Polska Sp. z o.o. i corocznym spotkaniu fanów marki Pentax
oraz mają możliwość zostania wytypowanymi do testowania nowych produktów marki Pentax.
4. Ambasadorów marki Pentax spośród wszystkich użytkowników Serwisu wybiera Załoga oraz Ricoh
Polska Sp. z o.o.
5. Dokonując wyboru Ambasadora, Załoga powinna dołożyć wszelkich starań, aby wyróżniani zostali
autorzy posiadający w swojej galerii prace warte uwagi o szczególnych walorach artystycznych i
technicznych.
6. Załoga i Ricoh Polska Sp. z o.o. wybierają maksymalnie jednego Ambasadora marki w ciągu trzech
miesięcy (maksymalnie 4 osoby w roku kalendarzowym).
§11 AMBASADOR PREMIUM
1. Ambasadorem Premium może zostać fotograf, którego jakość prac i ich ocena (dokonana przez Ricoh
Polska Sp. z o.o.) pozytywnie wyróżnia się wśród pozostałych użytkowników serwisu, jak również spośród
fotografów niezrzeszonych w Serwisie.
2. Decydujący głos w sprawie wyboru Ambasadora Premium marki Pentax ma Ricoh Polska Sp. z o.o.
3. Ambasadorzy Premium czynnie reprezentują firmę Pentax na rynku polskim, m.in.: biorą udział w
warsztatach organizowanych przez Ricoh Polska Sp. z o.o. oraz corocznym spotkaniu fanów marki
Pentax, mają możliwość testowania nowych produktów marki Pentax/Ricoh i wiele innych.
§12 ZDJĘCIE MIESIĄCA
1. Zdjęciem Miesiąca nazywamy pracę wyróżnioną przez Użytkowników poprzez oddanie na nią swojego
głosu („OK”) oraz pozostawienie pozytywnego komentarza.
2. Wybór Zdjęcia Miesiąca może być dokonany tylko raz na miesiąc.
3. Zdjęcie które otrzymało to wyróżnienie nie może zostać powtórnie nagrodzone tym mianem.
4. Użytkownik może zostać nagrodzony za swoją pracę maksymalnie jeden raz w ciągu 12 miesięcy.
5. Dokonując wyboru, Użytkownicy powinni dołożyć wszelkich starań, aby wyróżniani byli autorzy
posiadający w swojej galerii prace warte uwagi. Zdjęcie Miesiąca powinno charakteryzować się
niespotykanymi walorami artystycznymi, wysoką satysfakcją oraz dużą liczbą pozytywnych komentarzy.
Użytkownicy Galerii powinni kierować się tu dobrym smakiem oraz własnym doświadczeniem.

6. Zdjęcie Miesiąca jest publikowane na stronie głównej po zakończeniu pełnego miesiąca
kalendarzowego.
7. W sytuacjach spornych, ostateczną decyzję w sprawie wyłonienia Zdjęcia Miesiąca podejmuje
Organizator.
§13 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Ricoh Polska Sp. z o.o. oraz Administratorzy portalu ambasadorpentax.ricoh.pl nie ponoszą
odpowiedzialności za:
a. naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich;
b. wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w Galerii,
chyba że są one skutkiem umyślnych działań Administratorów.
§14 LIKWIDACJA GALERII
1. W razie likwidacji Galerii wszystkie dane i dzieła Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez
uprzedniego powiadamiania Użytkowników.
§15 ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z SERWISU AMBASADORPENTAX.RICOH.PL
1. Załoga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Załoga zobowiązuje się powiadomić
Użytkowników o ewentualnych zmianach na stronach portalu ambasadorpentax.ricoh.pl.
§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje aż do odwołania.
2. Aktualny Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Ricoh Polska sp. z o.o. oraz zamieszczony
jest na stronie internetowej ambasadorpentax.ricoh.pl.

