Regulamin konkursu "Teraz Egzamin Ósmoklasisty na luzie" z dnia 07.03.2022r.
§ 1 Postanowienia ogólne
1.
Organizatorem Konkursu "Teraz Egzamin Ósmoklasisty na luzie", zwanego dalej „Konkursem” jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, dalej zwana „Organizatorem”.
2.
Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3.
Konkurs trwa od 07.03.2022r. do 21.03.2022r.
4.
Zgłoszenia konkursowe przesłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą dopuszczone do
Konkursu.
5.
Wyniki konkursu, w postaci listy laureatów Konkursu, zostaną opublikowane 25.03.2022 r., na
portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/Terazegzaminosmoklasisty/ , jednocześnie do
Uczestnika konkursu, który został finalistą, zostanie przesłana wiadomość prywatna na portalu Facebook
z informacją o wygranej. Dla potrzeb publikacji wyników laureat zostanie poproszony o wyrażenie
zgody na przetwarzanie jego danych w tym celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
6.
Niniejszy regulamin Konkursu (dalej zwany „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
7.
Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
9.
Organizator zastrzega sobie możliwość, wykluczenia w każdym czasie Uczestnika Konkursu,
który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub działa na szkodę pozostałych Uczestników Konkursu.
10.
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe
lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody. Powyższe prawo przysługuje
Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik Konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu,
korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych, w szczególności poprzez generowanie automatycznych odpowiedzi.
11.
Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Nowa Era sp. z o.o. lub pozostałych Uczestników. Organizator ma
w takim przypadku prawo do wykluczenia Uczestnika działającego w ten sposób z Konkursu.
12.
Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej
zwana „Komisją”) składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
13.
W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest
Komisja.
14.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji konkursowej lub
utrudniony dostęp do niej z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora,
w szczególności będące brakiem dostępu do Internetu, nieprawidłowo skonfigurowanym środowiskiem
informatycznym Uczestnika, itp.
15.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
16.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci internetowej, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
17.
Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi.

18.
Udział w Konkursie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Konkursie oznacza uczestnictwo w nim
na zasadach i warunkach określonych Regulaminem.
19.
Regulamin Konkursu stanowi treść przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 921 Kodeksu
cywilnego.
§ 2 Uczestnicy Konkursu
1.
Konkurs dedykowany jest dla osób, które w bieżącym roku szkolnym będą przystępowały do
egzaminu dojrzałości.
2.
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały Regulamin. Uczestnikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca
pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.
3.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów
zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie,
dzieci, rodzice i rodzeństwo).
4.
Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie, są zobowiązane do podania podczas rejestracji
prawdziwych danych: imię, nazwisko, e-mail, kod pocztowy, datę urodzenia.
5.
Osoby niepełnoletnie, w przypadku wygrania nagrody konkursowej, zobowiązane są do dostarczenia oświadczenia opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział w Konkursie wskazanej osoby
niepełnoletniej.
§ 3 Zasady uczestnictwa i zadanie konkursowe
1.
•

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, dostępnym w Aplikacji Konkursowej,
• zapoznanie się z instrukcją w poście konkursowym na profilu https://www.facebook.com/Terazegzaminosmoklasisty/
• wykonanie zadania konkursowego w postaci poprawnego i jak najbardziej kreatywnego
udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone na https://www.facebook.com/Terazegzaminosmoklasisty/
2.
Przystąpić do Konkursu można w każdym momencie w okresie jego trwania tj. w okresie
od 07.03.2022r. do 21.03.2022r.
3.
W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.
4.
Próba wpływania na wyniki Konkursu lub ich modyfikacja jest surowo zabroniona. W przypadku, gdy okaże się, iż Uczestnik został laureatem, używając nieuczciwych metod, np. wyszukiwanie
automatyczne, stosowanie algorytmu, inne środki niewymienione przez Organizatora, nie zostanie mu
przyznana nagroda i pozostanie ona własnością Organizatora. Próba wpłynięcia na wyniki konkursu
może skutkować wszczęciem postępowania przeciwko Uczestnikowi przez Organizatora.
§ 4 Zasady i przebieg Konkursu
1.
Użytkownik może umieścić w Aplikacji Konkursowej 1 zgłoszenie konkursowe. Po zamieszczeniu zgłoszenia nie możliwości jego zmiany.
2.
Jedno zgłoszenie konkursowe może liczyć maksymalnie 3000 znaków.
3.
Organizator będzie brał pod uwagę zgłoszenia i odpowiedzi podane wyłącznie na profilu
https://www.facebook.com/Terazegzaminosmoklasisty/
4.
Laureat Konkursu zostanie wyłoniony decyzją Komisji.
5.
Komisja przy ocenianiu będzie brać pod uwagę poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie
konkursowe, jej zgodność z tematem, kreatywność udzielonej odpowiedzi. Pytanie konkursowe brzmi:
Z jaką postacią historyczną lub bohaterem lektury udasz się po zdanym egzaminie na herbatę?
Uzasadnij swój wybór w kilku zdaniach. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy.

6.
Za każdą odpowiedź jury przydzieli uczestnikowi punkty według poniższych kryteriów w skali
0-10.
RAZEM 10 PKT
Zgodność z tematem – 2-0 pkt
Ortografia – 2-1-0 pkt
(2 pkt – 0 bł / 1 pkt – 1 bł / 0 pkt – 2 bł)
Interpunkcja – 2-1-0 pkt
(2 pkt – 0 bł / 1 pkt – 1 bł / 0 pkt – 2 bł)
Elementy twórcze – 2-1-0 pkt
Punktacja dodatkowa – 2-1-0 pkt
(każdy z członków jury może uznaniowo przyznać 2, 1 lub 0 pkt)
7.
Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich
decyzjach jest całkowicie autonomiczna.
8.
W przypadku, gdy okaże się, że wybrany przez Organizatora Laureat, nie spełnia warunków
wskazanych w niniejszym paragrafie, nagroda przypada innemu Uczestnikowi konkursu wybranemu
przez Organizatora. Wyboru innego Uczestnika dokonuje Organizator i wybór ten ma charakter uznaniowy. Wybór ten nie podlega reklamacji.
9.
Jeśli żaden z Uczestników nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym paragrafie oraz paragrafie 3, Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody.
10.
Wybrani przez Organizatora laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do nagród na osobę
trzecią. Nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do subiektywnej oceny nadesłanych prac i materiałów w celu
wyłonienia laureatów Konkursu uwzględniając kryteria wskazane w pkt 5.
§ 5 Nagrody i zwycięzcy
1.
W konkursie zostanie przyznanych pięć nagród głównych. Organizator nie przewiduje możliwości przyznania Uczestnikom dodatkowych nagród.
2.
Nagrodę główną stanowią arkusze egzaminacyjne oraz jeden gadżet do wyboru (ładowarka indukcyjna lub kubek termiczny).
3.
Zdobywca Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej.
4.
Organizator skontaktuje się ze Zdobywcą Nagrody poprzez wiadomość prywatną.
5.
Zdobywca Nagrody winien potwierdzić fakt otrzymania w/w powiadomienia, podając dane adresowe niezbędne do przesłania wygranej oraz w przypadku osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej
pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenia opiekunów prawnych wyrażających zgodę na
udział w Konkursie wskazanej osoby w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Brak potwierdzenia w
powyższym terminie albo wysłanie w wyznaczonym terminie odpowiedzi niezawierającej wszystkich
wyżej wskazanych danych lub danych nieprawdziwych, oznaczać będzie utratę prawa do nagrody.
6.
Zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do
odbioru nagrody, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
7.
Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też na równowartość pieniężną.
8.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn od
niego niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej.
9.
Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w Konkursie odpowiada Uczestnik.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób użytkowania nagrody przez zwycięzcę.
§ 6 Prawa autorskie
1. W ramach przyznania nagrody, o której mowa w § 5 Regulaminu, z chwilą przyznania Nagrody,
Laureat Konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej stworzonej nazwy, tj. od tej chwili

Organizatorowi przysługiwać będzie nieograniczone w czasie oraz co do terytorium prawo do korzystania z nazwy (dalej „Utworu”) na polach eksploatacji obejmujących:
a. zakres utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na magnetycznym nośniku informacji, z wykorzystaniem technologii cyfrowej, na nośniku optycznym (CD, DVD, nośniku cyfrowym HD), na nośniku magnetyczno-optycznym, na nośniku półprzewodnikowym (w tym na karcie pamięci lub pamięci USB), w tym zwielokrotnienie egzemplarzy Utworu w celu jego komercyjnego rozpowszechnienia na wszelkich nośnikach właściwych dla wykorzystywanej techniki, a także wszystkie formy utrwalenia i zwielokrotnienia poprzedzające osiągnięcie ostatecznej postaci zwielokrotnienia, w tym digitalizacja,
b. zakres obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, sprzedaż, użyczenie, najem, odpłatne i nieodpłatne udostępnienie osobom trzecim oryginału albo egzemplarzy Utworu, w szczególności wobec Organizatora, oraz innych osób i podmiotów,
c. zakres rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie
Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, m. in. internetu, intranetu i extranetu, w tym w serwisach internetowych Organizatora i portalach społecznościowych wybranych przez Organizatora,
d. włączanie Utworu do innych dzieł.
2. Z chwilą udzielenia licencji, wykonawca udziela zezwolenia na dokonywanie przez Organizatora oraz
inne podmioty działające na jego rzecz opracowań Utworu, w tym na dokonywanie wszelkich zmian,
przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Utworu.
3. Z chwilą udzielenia licencji, w ramach Nagrody wskazanej w § 5 Regulaminu, Laureat Konkursu
udziela też Organizatorowi zezwolenia na nieograniczone w czasie i co do terytorium rozporządzanie
i korzystanie z opracowań Utworu – na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
4. Licencja obejmuje też prawo do udzielenia przez Organizatora dalszych licencji na korzystanie z
Utworu, w jej granicach.
5. Jednocześnie z udzieleniem licencji Laureat Konkursu przenosi na Organizatora prawo własności do
egzemplarzy oraz nośników, na których Utwór zostanie utrwalony.
6. Nagroda określona w § 5 Regulaminu obejmuje wynagrodzenie za udzielenie przez Laureata licencji
na wszystkich polach eksploatacji opisanych w niniejszym paragrafie.
7. Wykonawca zapewnia, że osoby posiadające autorskie prawa osobiste do Utworu, o którym mowa w
niniejszym paragrafie, nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Organizatora oraz innych podmiotów działających na jego rzecz.
8. Laureat Konkursu zapewnia, że wszystkie Utwory i rezultaty jego prac powstałe w ramach Konkursu
są pozbawione wad prawnych i nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności
majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych.
9. W przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich skierowanych wobec Organizatora, Laureat Konkursu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających pełną ochronę Organizatora przed sporami. Ponadto, w razie skierowania roszczeń do
Organizatora przez osoby trzecie Laureat zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od obowiązku
naprawienia jakiejkolwiek szkody poniesionej przez te osoby z powyższego tytułu, w tym do wstąpienia w miejsce Organizatora w ewentualnych postępowaniach w przypadku istnienia takiej możliwości, a nadto – do pokrycia wszelkich kosztów, jakie Organizator poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z ww. roszczeniem takich osób.
10. Przekazanie licencji Organizatorowi przez Laureata, obejmuje przy tym prawo do korzystania z
Utworu w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Organizatora oraz prawo do ich
zestawiania ze znakiem towarowym oraz innymi oznaczeniami Organizatora wizerunkami innych
osób oraz tekstami mającymi na celu promocję i reklamę Organizatora.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
1.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym, w celu wydania Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, optymalizacji i bezpieczeństwa procesów wykonywanych przez Uczestników w ramach Aplikacji Konkursowej. Po wyrażeniu
dodatkowej zgody dane osobowe laureatów będą publikowane na stronie konkursu.
3.
Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących
danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczeństwo@nowaera.pl
4.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), tj. w oparciu
o prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest przeprowadzenie Konkursu i wykonanie przyrzeczenia publicznego. W celu publikacji informacji o laureaci dane będą przetwarzane w oparciu o
przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. o wyrażoną zgodę laureata.
5.
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy
lub współpracownicy Organizatora lub usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym
w drodze umowy powierzono lub przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji
usług świadczonych dla Organizatora w związku z Konkursem, w szczególności podmioty obsługujące
systemy informatyczne, dostarczające platformę na której prowadzony jest Konkurs, zapewniające
usługi doradcze, prawne.
6.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane, nie dłużej niż przez okres 31 dni od zakończenia
Konkursu. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres korzystania z udzielonych praw wynikających z licencji oraz przepisów prawa dotyczących korzystania z utworów, a w przypadku ich ustania nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów
prawa przewidzianych dla tych praw. Dane osobowe laureatów przetwarzane w celu publikacji będą
przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 31 dni.
7.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie oraz publikacji informacji o laureatach. W przypadku wniesienia sprzeciwu Uczestnik nie będzie mógł brać udziału w Konkursie.
8.
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art.
16 RODO),
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art.
18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust.
3 RODO),
d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
9.
Organizator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Wyrażone zgody uczestnicy mogą wycofać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs@nowaera.pl lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby Organizatora.
§ 8 Reklamacje

1.
Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać
najpóźniej do upływu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje można złożyć w formie pisemnej lub dokumentowej przesyłając jej treść na adres e-mail podany w pkt 4.
2.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3.
Dla oceny zachowania prawidłowego terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania
przesyłki zawierającą reklamację lub data wysłania maila.
4.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Konkursu
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana e-mailem na adres:
konkurs@nowaera.pl lub przesłana na adres siedziby Organizatora.
5.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na podany przez Uczestnika Konkursu adres korespondencji w formie w jakie Organizator otrzymał zgłoszoną reklamację.
§ 9 Odpowiedzialność Organizatora
1.
Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników
Konkursu.
2.
Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.
Nagrody nie mogą stanowić podstawy do żadnego rodzaju reklamacji, ani podlegać wymianie na
pieniądze równe wartości nagrody na wniosek zwycięzcy.
4.
Nagrody, które nie zostaną rozlosowane pomiędzy Użytkowników niezależnie od woli Organizatora, pozostaną jego własnością i nie będą mogły być rozdane w późniejszym czasie.
5.
Organizator zbiera i przetwarza dane związane z wejściem na stronę Konkursu w celu określenia
danych statystycznych m.in. zachowuje identyfikator komputera (adres IP) używanego przez Uczestnika.
Działania te mają również zapewnić bezpieczeństwo na stronie, sprawdzić autentyczność i uczciwość
Uczestników oraz zapobiec próbie złamania postanowień zawartych w regulaminie, np. próbie nieuczciwego wyłudzenia nagrody poprzez wpłynięcie na wyniki Konkursu, co będzie skutkowało wykluczeniem Uczestnika z Konkursu, pozbawienia prawa do otrzymania nagrody (w wypadku kiedy Uczestnik
został laureatem), oraz innymi postępowaniami wszczętymi przez Organizatora i jego partnerów i sponsorów. W stosownym przypadku Organizator może udostępnić dane Uczestnika (w ramach obowiązującego prawa) osobom trzecim lub władzom publicznym.

