REGULAMIN KONKURSU
„WYJĄTKOWY SMAK WYGRANEJ"
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WYJĄTKOWY SMAK WYGRANEJ”.
2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady
przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o
Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych
z Konkursem.
3. Organizatorem Konkursu jest Adnova Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska
232, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000406093. Czynności związane z obsługą
techniczną Konkursu prowadzi Organizator.
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Adnova Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Puławska 232, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000406093.
5. Zlecającym organizację Konkursu jest STOCK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
przy ul. Spółdzielczej 6, 20 – 402 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000264278.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w sklepach sieci Tesco znajdujących się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wydzielonych stoiskach lub punktach
prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych, w sposób niewidoczny dla
klientów tych sklepów dopóki nie znajdą się oni w obrębie tej wydzielonej powierzchni oraz
przy użyciu strony internetowej www.smak-wygranej.pl.
7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.12.2017 o godzinie 00:00:00 i kończy w dniu
30.12.2017 o godzinie 23.59:59.
8. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach
hazardowych ( t.j.: Dz.U z 2016 poz. 471 z późn. zm.).
9. Konkurs ma niepubliczny charakter i nie stanowi promocji ani reklamy publicznej w
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j: Dz.U. 2016 poz. 487 z późn. zm.), a celem konkursu
jest wyłącznie nagrodzenie Zwycięzców Konkursu, na zasadach i warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie.
II. DEFINICJE
Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby
pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:
a)

Strona www.smak-wygranej.pl – strona internetowa, na której Uczestnik Konkursu
ma obowiązek się zarejestrować poprzez wpisanie daty urodzenia i potwierdzeniu, że

ma ukończone 18 lat i przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe (Pracę
Konkursową), aby wziąć udział w Konkursie.
b)

Praca Konkursowa – przygotowana przez Uczestnika praca wskazana w punkcie III.
4 Regulaminu, której wykonanie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie jest
jednym z warunków wzięcia udziału w Konkursie, i której ocena stanowić będzie
podstawę do wskazania przez Komisję Konkursową Zwycięzców Konkursu.

c)

Konkurs – niniejszy konkurs ogłoszony przez Organizatora na zlecenie Zlecającego,
który odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa i w którym zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy Konkursu.

d)

Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora
i Zlecającego powołana na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.

e)

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która wzięła udział w Konkursie
poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.

f)

Zwycięzca Konkursu – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony
do otrzymania Nagrody.

g)

Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na
zasadach określonych w Regulaminie.

h)

Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.

i)

Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) tj. informacje
dotyczące Uczestnika: imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, adres email, adres
zamieszkania / do korespondencji, numer telefonu, przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

j)

Dowód zakupu – paragon dokumentujący zakup przez Uczestnika w jednym ze
sklepów sieci Tesco znajdujących się na terytorium Polski, w okresie trwania Konkursu
co najmniej jednej butelki Wódki AMUNDSEN lub jednej butelki Bourbona Jim Beam o
dowolnej pojemności.

k)

Oświadczenie – formularz, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
wysyłany do Zwycięzcy na podany przez niego adres e-mail, który Zwycięzca
dobrowolnie wypełnia i podpisuje, a następnie odsyła do Organizatora. Formularz
zawiera między innymi:


imię i nazwisko Zwycięzcy, adres do wysyłki nagrody, adres e-mail, numer
telefonu kontaktowego,



oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora majątkowych praw autorskich
do wykonanej Pracy Konkursowej, na zasadach i w zakresie określonym w
oświadczeniu, za wynagrodzeniem w postaci otrzymanej Nagrody,



Oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
wysłania nagrody.

Oświadczenie powinno zostać doręczone zgodnie z pkt. VI.2 Regulaminu. Prawidłowe
wypełnienie Oświadczenia i jego doręczenie do Organizatora warunkuje wydanie
Nagrody.
Fundator nagród – Adnova Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 232, 02670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000406093.

l)

m) Organizator – Adnova Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 232, 02-670
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000406093.
n)

Zlecający - STOCK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Spółdzielczej 6,
20 – 402 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264278.

o)

Ustawa o Ochronie Danych – ustawa wskazana w punkcie II lit. i) Regulaminu.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs trwa 30 dni i rozpoczyna się w dniu 01.12.2017 o godzinie 00:00:00, a kończy w
dniu 30.12.2017 o godzinie 23.59:59.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. Uczestnik Konkursu celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie
powinien:
a) Ukończyć 18. rok życia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
b) Zamieszkiwać w trakcie trwania Konkursu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) Posiadać dostęp do Internetu umożliwiający mu zarejestrowanie się na stronie
www.smak-wygranej.pl i przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe,
d) Dokonać zakupu w jednym ze sklepów sieci Tesco znajdującego się na terytorium
Polski, w okresie trwania Konkursu co najmniej jednej butelki Wódki AMUNDSEN lub
jednej butelki Bourbona Jim Beam o dowolnej pojemności, oraz wpisać na stronie
www.smak-wygranej.pl numer paragonu i jego datę.
e) Wykonać Pracę Konkursową, opisaną w ust.4 poniżej i przesłać ją w trakcie trwania
Konkursu za pośrednictwem strony www.smak-wygranej.pl Organizatorowi.
f)

Zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienie.

4. Pracą konkursową jest stworzenie i umieszczenie w formie tekstowej na stronie
www.smak-wygranej.pl odpowiedzi Uczestnika na pytanie konkursowe: „Jaki masz
pomysł na wyjątkową zabawę sylwestrową za 5.000 zł?”. Praca Konkursowa jest
wysyłana do Organizatora za pośrednictwem strony www.smak-wygranej.pl. Praca
Konkursowa nie może zawierać żadnych zdjęć, rysunków, filmów czy linków do stron
internetowych, ani danych osobowych innych aniżeli dane Uczestnika. Praca Konkursowa
nie może być dłuższa niż 800 znaków (włączając spacje i znaki interpunkcyjne).

5. Wysłane za pomocą strony www.smak-wygranej.pl Prace Konkursowe będą poddane
ocenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Zwycięzców.
6. Uczestnik może dokonać zgłoszenia więcej niż jednej Pracy Konkursowej w trakcie
trwania Konkursu. Każde zgłoszenie Pracy Konkursowej wymaga jednak dokonania
oddzielnego zakupu produktów wskazanych w ust. 3 lit. d powyżej i wpisania na stronie
www.smak-wygranej.pl nowego numeru paragonu.
7. Celem zgłoszenia Pracy Konkursowej do konkursu Uczestnik musi zarejestrować się na
stronie www.smak-wygranej.pl, podając swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, miasto
zamieszkania, oświadczyć, że ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz że zapoznał się i zaakceptował
Regulamin Konkursu, a także powinien podać swój adres e-mail, który służył będzie do
poinformowania go przez Organizatora o ewentualnej wygranej oraz do wszelkiej innej
korespondencji między Organizatorem a Uczestnikiem. Ponadto na stronie www.smakwygranej.pl Uczestnik ma obowiązek wpisać numer paragonu i jego datę, które stanowią
dowód zakupu, o którym mowa w pkt. II lit. j) Regulaminu.
8.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Zlecającego,
członkowie ich organów zarządzających lub kontrolnych oraz członkowie ich najbliższej
rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

9.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Praca Konkursowa powinna spełniać poniższe
warunki:
a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych
z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia
społecznego,
c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem
treści reklamowych dotyczących Zlecającego,
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych
i praw autorskich (majątkowych i osobistych).

10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie
w przypadku naruszenia ust. 9 powyżej lub niespełnienia innego z wymogów określonych
Regulaminem. O wykluczeniu z Konkursu Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez
wiadomość wysłaną przez Organizatora na podany przez Uczestnika adres e-mailowy, z
podaniem przyczyny wykluczenia.
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.

Spośród zamieszczanych na stronie www.smak-wygranej.pl Prac Konkursowych w
danym przedziale czasowym, Komisja Konkursowa w trakcie trwania Konkursu wybierze
następujących Zwycięzców uprawnionych do otrzymania nagród przewidzianych w
Konkursie:
a) Co 3 dni począwszy od 01.12.2017r. po jednym Zwycięzcy Nagrody 3-dniowej,
łącznie w trakcie trwania Konkursu zostanie wybranych 10 Zwycięzców Nagrody 3dniowej.

b) Co 6 dni począwszy od 01.12.2017r. po dwóch Zwycięzców Nagrody 6-dniowej,
łącznie w trakcie trwania Konkursu zostanie wybranych 10 Zwycięzców Nagrody 6dniowej.
c) Jednego zwycięzcę Nagrody Głównej za cały okres trwania Konkursu.
2.

Kryteriami wyboru zwycięskich Prac Konkursowych branymi pod uwagę przez Komisję
Konkursową do wyłonienia Zwycięzców są: zgodność Prac Konkursowych z tematyką
Konkursu, kreatywność, oryginalność i walory językowe.

3.

Komisja Konkursowa Zwycięzców poszczególnych okresów trwania Konkursu będzie
wybierała w ciągu 4 dni roboczych od zakończenia danego 3-dniowego lub 6-dniowego
okresu trwania Konkursu. Zwycięzca całego Konkursu zostanie wybrany przez Komisję
Konkursową w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia trwania Konkursu.

4. W trakcie trwania Konkursu uczestnik może zdobyć za każdą zgłoszoną Pracę
Konkursową więcej niż jedną Nagrodę.
5.

W przypadku, gdy do udziału w Konkursie zostanie zgłoszonych mniej Prac
Konkursowych spełniających kryteria opisane w pkt III. 9 Regulaminu niż ilość
oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz
Organizatora.

6.

Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie
przyznania Nagrody, na zasadach określonych w pkt X Regulaminu.

V. NAGRODY
1.

Z tytułu udziału w Konkursie i po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie,
Uczestnicy mają szansę zdobyć Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Za najlepsze Prace Konkursowe zostaną przyznane przez Komisję Konkursową
następujące nagrody:
a) Nagrody 3-dniowe – łącznie 10 (dziesięć) Nagród 3-dniowych, w postaci zestawu: 1
(jedna) butelka Wódki Amundsen pojemności 700ml i 1 (jedna) butelka Bourbon Jim
Beam pojemności 700ml o wartości: 96,97 zł brutto za każdy zestaw oraz dodatkowa
nagroda pieniężna do każdej Nagrody 3-dniowej nie podlegająca wypłacie w
wysokości 10,77 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Fundatora
zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z
późn. zm.),
b) Nagrody 6-dniowe – łącznie 10 (dziesięć) Nagród 6-dniowych w postaci bonu
zakupowego do Tesco, o wartości: 300,00 zł brutto za każdy bon zakupowy oraz
dodatkowa nagroda pieniężna do każdej Nagrody 6-dniowej nie podlegająca wypłacie
w wysokości 33,33 zł., która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Fundatora
zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z
późn. zm.),
c) Nagroda Główna – 1 (jedna) Nagroda Główna przyznawana po zakończeniu
Konkursu w postaci karty przedpłaconej o wartości 5.000,00 zł brutto oraz dodatkowa
nagroda pieniężna do Nagrody Głównej nie podlegająca wypłacie w wysokości
555,55 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Fundatora zryczałtowanego

podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
4. Przed wysłaniem Nagrody zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w Konkursie
zostanie pobrany z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej przez Organizatora. Poprzez
odebranie Nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej
przez Organizatora i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego od Nagród.
VI. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość wysłaną przez
Organizatora na podany przez Uczestnika Konkursu adres e-mail w ciągu 2 dni od
wyłonienia Zwycięzcy przez Komisję Konkursową za dany okres trwania Konkursu, o
czym jest mowa pkt IV.3 Regulaminu.. W wiadomości tej Organizator załączy treść
Oświadczenia, o którym mowa w pkt. II lit. k) Regulaminu.

2.

Zwycięzca zobowiązany jest każdorazowo w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych
od daty wysłania na adres internetowy e-mail Zwycięzcy wiadomości, o której mowa w
ust. 1 powyżej, przesłać listem poleconym lub kurierem na adres Organizatora
wypełnione i podpisane Oświadczenie wraz z kopią dowodu zakupu. O zachowaniu
terminu odesłania Oświadczenia decyduje data nadania przesyłki.

3.

Warunkiem wydania Zwycięzcy Nagrody jest:
a) niezłożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia Nagrody, o którym mowa w pkt.
VII ust. 5 Regulaminu,
b) przesłanie przez Zwycięzcę Oświadczenia, o którym mowa w pkt. II lit. k)
Regulaminu w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
c) podanie w formularzu Oświadczenia wszystkich Danych Osobowych niezbędnych
do wysłania Nagrody,
d) brak wykluczenia Zwycięzcy z udziału
przewidzianych w niniejszym Regulaminie

w

Konkursie

w

przypadkach

4. W przypadku nie spełnienia przez Zwycięzcę warunków do wydania Nagrody w
zawartych w ust. 3 powyżej oraz w przypadku nieodebrania z winy Zwycięzcy
prawidłowo doręczonej Nagrody lub w miejscu i czasie wskazanym w pkt. VII. 3
Regulaminu ulega ona przepadkowi na rzecz Organizatora, przy czym Organizator może
postanowić o wyłonieniu w jego miejsce kolejnego Zwycięzcy.
5.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem Oświadczenia, o którym
mowa w pkt. II lit. k) Regulaminu, przez Zwycięzców.

VII. WYDANIE NAGRÓD
1.

Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Organizatora i wysłane
Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.

2.

Nagrody 3 i 6-dniowe zostaną wysłane pocztą poleconą za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę w
Oświadczeniu, o którym mowa w pkt. II lit. k) Regulaminu, w terminie do 21 (dwudziestu
jeden) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia.

3.

Nagroda Główna zostanie według wyboru Organizatora albo wysłana pocztą poleconą
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres korespondencyjny
wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt. II lit. k) Regulaminu,
w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia otrzymania
Oświadczenia, albo uroczyście wręczona Zwycięzcy niezwłocznie w sklepie TESCO
znajdującym się w miejscowości, w której zamieszkuje Zwycięzca lub w miejscu
zamieszkania Zwycięzcy, w sposób i terminie uzgodnionym ze Zwycięzcą.

4.

Organizator ponosi koszty wysyłki lub wręczenia Nagród przyznanych w Konkursie.

5.

Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji
o Nagrodzie, o której mowa w pkt. VI ust. 1, złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia
Nagrody. Oświadczenie należy złożyć na piśmie i dostarczyć na adres Organizatora
listem poleconym.

6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego
podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania
Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca
zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również
za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi
Nagrody.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Dane osobowe Zwycięzców i Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych wyłącznie z
przeprowadzeniem Konkursu, wydaniem Nagrody, rozliczeniem podatku dochodowego
od Nagrody oraz ewentualnie w celach reklamacyjnych.

2.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do oceny Pracy
Konkursowej, wydania Nagrody, rozliczenia podatku dochodowego od Nagrody i
ewentualnie rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie, podanie niepełnych lub podanie
chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych
uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania Nagrody.
Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane są tylko przez czas trwania
Konkursu, do czasu wydania wszystkich Nagród, i do czasu zakończenia wszystkich
ewentualnych postępowań reklamacyjnych, a także przez czas niezbędny do rozliczenia
podatku dochodowego od Nagród. Po zakończeniu Konkursu, wydaniu Nagród, zapłaty
podatku dochodowego od Nagród i zakończeniu ewentualnych postępowań
reklamacyjnych, dane osobowe zostaną usunięte.

3. Administratorem danych osobowych jest Stock Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,
ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000264278. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie
Danych Osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu Organizatorowi na podstawie
odrębnej umowy, która określa zakres i cel powierzenia
4. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania
przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej.
Jeżeli żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Uczestnik zostanie
wykluczony z udziału w Konkursie niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to
zostało zgłoszone. Jeżeli żądanie takie zgłoszone zostanie przez Zwycięzcę przed
wydaniem Nagrody, Nagroda nie będzie mogła zostać wydana, w konsekwencji czego

Zwycięzca traci prawo do Nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich Danych
Osobowych oraz ich poprawienia.
IX. PRAWA AUTORSKIE / WŁASNOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ
1.

Zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika Konkursu na Konkurs oznacza
udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z przedmiotowej Pracy
Konkursowej przez Organizatora na okres trwania Konkursu oraz na 3 miesiące po jego
zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone
rozpowszechnianie na stronie www.smak-wygranej.pl, na Facebooku, wprowadzenie do
pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i
reemitowanie w sieci Internet, umieszczanie na stronie www.smak-wygranej.pl.

2.

Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie
własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody - autorskich praw majątkowych do
nagrodzonej w Konkursie Pracy Konkursowej bez ograniczeń co do czasu, a Zwycięzca
przenosi na Organizatora wszelkie prawa do nagrodzonej Pracy Konkursowej na
zasadach określonych w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt. II lit. k) Regulaminu.

3.

Uczestnik oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej, a Praca Konkursowa nie
narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw
autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób
trzecich.

X. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1.

Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone
w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Adnova Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie ul. Puławska 232, 02-670 Warszawa, lub reklamacje zgłoszone za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@smakwygranej.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości „Reklamacja – Konkurs Wyjątkowy
Smak Wygranej”.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis
i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające powyższych
wymogów nie podlegają rozpatrzeniu. Reklamacja powinna ponadto zawierać
oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w niniejszej reklamacji w celach związanych ze składaną
reklamacją w ramach konkursu "WYJĄTKOWY SMAK WYGRANEJ" przez
administratora danych osobowych - Stock Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie . Wiem,
że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich
danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych." Podanie danych osobowych i złożenie
oświadczenia, zgodnie z treścią postanowień zdania poprzedzającego, jest dobrowolne,
ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.
3.

Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, oraz w terminie 30 dni od
dnia jego zakończenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O
zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji.

4.

Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 15 dni roboczych liczonych od daty jej
otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika
w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila zwrotnego bądź
listem poleconym, w ciągu 15 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.

Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje
prawo odwołania się do Sądu powszechnego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są
postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.

Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie
internetowej www.smak-wygranej.pl. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do
wglądu w siedzibie Organizatora.

3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z
ważnych powodów, w każdym czasie, w sposób nie powodujący pogorszenia uprawnień
Uczestników Konkursu. Zmiany publikowane będą na stronie internetowej www.smakwygranej.pl. Zmiany wchodzić będą w życie w dniu ich publikacji lub w innym dniu
wskazanym przez Organizatora.

5.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY – KONKURS "WYJĄTKOWY SMAK WYGRANEJ"
Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy wygranej!
Aby otrzymać nagrodę, należy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wysłania na adres e-mail
Zwycięzcy wiadomości o wygranej, o której mowa w pkt VI.2 Regulaminu, czytelnie wypełnić niniejszy
formularz i podpisać go w 3 miejscach wskazanych poniżej oraz dołączyć kopię dowodu zakupu, o
jakim jest mowa w pkt. II lit. j) Regulaminu, a następnie odesłać te dokumenty listem poleconym lub
kurierem na adres Organizatora: Adnova Sp. z o.o., ul. Puławska 232, 02-670 Warszawa.
Imię ...................................................................................................................................................
Nazwisko............................................................................................................................................
Adres zamieszkania /adres do korespondencji
............................................................................................................................................................
(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)
PESEL.................................................................................................................................................
Numer telefonu do kontaktu ................................................................................................................
Adres e-mail do kontaktu (jeżeli inny od dotychczas podanego na internetowej stronie konkursowej):
……………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego.......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że mam skończone 18 lat oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
…………………………..., ………………………………………….
(Data)
(Imię, nazwisko Zwycięzcy)
DANE OSOBOWE - ZGODA
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę dla Stock Polska Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, na
przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL,
adresu e-mail, adresu zamieszkania / do korespondencji, nr telefonu, wyłącznie do celów realizacji
Konkursu „Wyjątkowy smak wygranej” oraz dostarczenia i/lub realizacji nagrody (jako zwycięzcy
Konkursu), a także danych potrzebnych do uiszczenia w moim imieniu podatku dochodowego od
nagrody i ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) jest Stock Polska Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6,
20-402 Lublin.
Oświadczam, że swoje dane osobowe podałem dobrowolnie. Zostałem poinformowany, że mogę
żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Stock Polska Sp. z o.o. swoich
Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli żądanie takie zgłoszone zostanie w
okresie trwania Konkursu, zostanę wykluczony z udziału w Konkursie niezależnie od etapu Konkursu,
na którym żądanie to zostało zgłoszone. Jeżeli żądanie takie zgłoszone zostanie po przyznaniu mi
Nagrody, lecz przed jej wydaniem, Nagroda nie będzie mogła zostać mi wydana, w konsekwencji

czego utracę prawo do Nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz ich
poprawienia.
…………………………..., ………………………………………….
(Data)
(Imię, nazwisko Zwycięzcy)
OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH
Oświadczam, że w odniesieniu do stworzonej przeze mnie Pracy Konkursowej w ramach Konkursu
"Wyjątkowy smak wygranej" zwanego dalej „Konkursem”:
a) jestem autorem wszelkich treści, w tym utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych - zawartych w zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej (dalej: „utwór”
lub „utwory”). Treści te i utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego
prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a przysługujące mi autorskie
prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone,
Niniejszym w związku z przyznaniem mi Nagrody przenoszę na Organizatora Adnova Sp. z o.o., ul.
Puławska 232, 02-670 Warszawa w ramach otrzymanej Nagrody, bez dodatkowego wynagrodzenia,
autorskie prawa majątkowe do utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących
polach eksploatacji:
a)
b)

c)

d)

e)

Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w szczególności drukiem lub podobną
techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od
formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz
egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po
produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w
inny sposób;
Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb
eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w
części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji STOCK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Spółdzielczej 6, 20 –
402 Lublin; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie
tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu
i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy
dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie
na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i
obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie,
odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na
nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych — elektronicznym, cyfrowym itp. kanale
komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich
kopii.

W związku z przyznaniem mi Nagrody udzielam Organizatorowi oraz podmiotom, na które przeniesie
on majątkowe prawa autorskie do utworu, bez dodatkowego wynagrodzenia, zgody na wykonywanie
autorskich praw zależnych do utworu, w tym dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek i adaptacji
utworu, oraz przenoszę nieodpłatnie na Organizatora własność egzemplarza utworu. Ponadto
zobowiązuję się do niewykonywania osobistych praw autorskich do utworu względem Organizatora i
podmiotów, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie do utworu, a także zezwalam
Organizatorowi i wskazanym podmiotom na ich wykonywanie w moim imieniu.
…………………………..., ………………………………………….
(Data)
(Imię, nazwisko Zwycięzcy)

