
 

 
REGULAMIN 

Przed przystąpieniem do „Kampanii #TravelByXperia” („Kampania”) organizowanej 

przez firmę Sony Corporation należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin oraz 

zapoznać się z nim. Przystąpienie do Kampanii oznacza akceptację niniejszego 

Regulaminu. Kampania nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani 

zarządzana przez serwis Instagram, nie jest z nim też powiązana. Serwis Instagram 

zostaje niniejszym całkowicie zwolniony przez wszystkich uczestników Kampanii 

z wszelkiej odpowiedzialności. 

1. W Kampanii mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które mają konto w serwisie 

Instagram i w chwili przystąpienia do niej są pełnoletnie na mocy prawa 

obowiązującego w ich kraju lub regionie. Osoby fizyczne, które w chwili przystępowania 

do Kampanii nie są pełnoletnie, nie mogą wziąć w niej udziału bez zgody rodzica lub 

opiekuna prawnego. 

2. Aby przystąpić do Kampanii, należy wykonać następujące kroki: 

・Krok 1. Zacznij obserwować profil @SonyXperia w serwisie Instagram. 

・Krok 2. Wyślij na swoje konto w serwisie Instagram wykonane przez siebie 

fotografie i/lub filmy za pomocą urządzenia Xperia i dodaj następujące 

hasztagi: 

✔ #Travel ByXperia 

✔Nazwa Twojego kraju lub regionu, np. #Polska 

✔Nazwa Twojego urządzenia Xperia, np. #Xperia1III 

(akceptowane są wszystkie smartfony z serii Xperia) 

3. Fotografie i/lub filmy muszą być wykonane przy użyciu smartfonu z serii Xperia. Aby 

uczestniczyć w Kampanii, należy ustawić konto w serwisie Instagram jako publiczne. 

4. Uczestnikom nie wolno oznaczać ani wprowadzać żadnych materiałów 

o charakterze obraźliwym, oszczerczym, nieprzyzwoitym, pornograficznym, 

bluźnierczym, zastraszającym lub nielegalnym (dotyczy to zarówno fotografii i/lub 

filmów, jak i wszelkich powiązanych z nimi komentarzy i tagów) ani żadnych 

materiałów, które mogłyby stanowić postępowanie, które zostałoby uznane za 

przestępstwo lub skutkowałoby pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej bądź 

w inny sposób naruszałoby jakiekolwiek prawo lub Warunki korzystania z serwisu 

Instagram lub które mogłyby do takiego postępowania zachęcać. 

5. Spośród zgłoszeń przesłanych zgodnie z niniejszym Regulaminem wybierzemy 

według własnego uznania fotografie i/lub filmy wpisujące się w koncepcję Kampanii 

i udostępnimy je w witrynach internetowych oraz na kontach w mediach 

społecznościowych grupy Sony (łącznie „nasze Media”). Po dokonaniu wyboru 

skontaktujemy się z Uczestnikiem za pośrednictwem usługi Instagram Direct z konta 

@SonyXperia w serwisie Instagram w celu weryfikacji szczegółów fotografii i/lub 

filmów. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w zamian za wybór fotografii i/lub 

filmów nie przekażemy mu żadnej płatności pieniężnej, prezentów ani żadnych innych 



wartości rzeczowych, np. urządzeń. 

 

6. Przekazując fotografie i/lub filmy w ramach Kampanii, Uczestnik gwarantuje, że: 

1) fotografie i/lub filmy są w pełni zgodne z niniejszym Regulaminem i Warunkami 

korzystania z serwisu Instagram; 

2) fotografie i/lub filmy stanowią oryginały wykonane przez Uczestnika za pomocą 

smartfonu z serii Xperia; 

3) Uczestnik posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do udzielania nam 

licencji na fotografie i/lub filmy zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

4) fotografie i/lub filmy nie naruszają praw żadnych osób trzecich (w tym prawa do 

ochrony wizerunku i prywatności ani żadnych innych równoważnych praw osobistych); 

5) uzyskano pozwolenie (w tym pozwolenie od rodziców lub opiekunów prawnych, jeśli 

na fotografiach i/lub filmach znajdują się jakiekolwiek obrazy i inne dane osobowe 

dzieci) na wykorzystanie obrazu i wszelkich innych danych osobowych dowolnej osoby 

znajdującej się na którychkolwiek z fotografii i/lub filmów oraz 

6) uzyskano odpowiednie licencje i zezwolenia na wykorzystanie muzyki, obrazów, 

wideo, materiałów audio, fotografii, tekstu lub innych materiałów znajdujących się na 

takich fotografiach i/lub filmach oraz związane z nimi dopuszczenia od ich 

odpowiednich właścicieli. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie fotografii 

i/lub filmów pochodzących ze źródeł zewnętrznych (m.in. z innych witryn internetowych 

lub blogów) jest zakazane i wykorzystanie takich fotografii i/lub filmów bez zezwolenia 

może stanowić naruszenie praw autorskich. 

7. Udostępnione przez nas prace mogą zostać wyłączone z naszych Mediów 

w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania. 

8. Uczestnik udziela nam nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej, nieograniczonej 

terytorialnie licencji na kopiowanie, modyfikowanie, edytowanie, dostosowanie, 

publikowanie, odtwarzanie, przedstawianie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie 

fotografii i/lub filmów w dowolnym z naszych Mediów (w tym prawa do udzielania 

sublicencji pozostałym firmom grupy Sony). W szczególności Uczestnik 

przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że fotografie i/lub filmy mogą być 

publikowane w naszych Mediach, i że możemy wybrane fotografie i/lub filmy edytować 

lub wprowadzać w nich zmiany (np. przycinać je lub dodawać do nich obrazy, muzykę 

lub efekty dźwiękowe). Jakiekolwiek inne wykorzystanie fotografii i/lub filmów podlega 

uzgodnieniu z Uczestnikiem. Uczestnik gwarantuje, że posiada prawa niezbędne do 

udzielania licencji wspomnianej w niniejszym punkcie. Uczestnik zrzeka się wszelkich 

autorskich praw osobistych związanych z wykorzystaniem fotografii i/lub filmów. 

9. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w zakresie wykorzystania lub publikacji 
fotografii i/lub 

filmów, a Uczestnik w pełni odpowiada za rozstrzyganie na swój koszt wszelkich 



związanych z nimi sporów z osobami trzecimi. Uczestnik zgadza się zabezpieczyć 

i zwolnić nas, firmy, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli grupy Sony 

z odpowiedzialności z tytułu wszelkiego typu roszczeń, szkód, strat, kosztów lub 

wydatków mających związek z jego uczestnictwem w tej Kampanii, m.in. 

wykorzystaniem przez nas fotografii i/lub filmów oraz akceptacją Uczestnika. 

10. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji, 

wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do Kampanii, poza wyraźnie określonymi 

w niniejszym Regulaminie. Nie odpowiadamy za żadne problemy techniczne ani błędy 

występujące na platformie Instagram lub w Internecie, które mogą uniemożliwić 

Uczestnikowi udział w Kampanii lub odbieranie bądź wysyłanie wiadomości osobistych. 

Nie próbujemy wyłączyć odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające 

z własnych zaniedbań. 

11. Fakt niewyegzekwowania przez nas któregokolwiek z postanowień niniejszego 

Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się związanych z nim roszczeń. 

12. O ile lokalne przepisy obowiązujące w kraju lub regionie zamieszkania Uczestnika 

nie stanowią inaczej, Kampania i niniejszy Regulamin podlegają prawu Japonii. 

Wszelkie spory dotyczące Kampanii podlegają jurysdykcji Sądu Rejonowego w Tokio 

będącego sądem pierwszej instancji. 


