REGULAMIN KONKURSU
„Włocławki Pomysłów – konkurs dla użytkowników serwisu wloclawki.pl”
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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs, organizowany jest przez Organizatora w terminie i na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie. (dalej: „Konkurs”).
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności
określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki
Uczestników Konkursu (dalej: „Regulamin”).
Organizatorem Konkursu, przyrzekającym i wydającym Nagrody jest Plej sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Wiertniczej 128, kod pocztowy 02-952, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338644, NIP
1132778398, REGON 142037355, o kapitale zakładowym 57.000,00 zł (dalej: „Organizator”).
Partnerem i Fundatorem nagród w Konkursie jest MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w
Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000271001, NIP: 551-17-02-355, REGON: 070768005 (dalej: „Fundator”, „Partner”).
Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem transgranicznego
charakteru Internetu.
Konkurs obowiązuje od 15 lutego 2019 roku od godz. 12:00 do 15 marca 2019 roku do godz. 23:59.
Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.wloclawki.pl przez cały czas trwania
Konkursu.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą,
której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (tj. (Dz.U. z 2018 r. poz. 165) z późn. zm.).
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki
(dalej: „Uczestnik”):
a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zapoznała się i zaakceptowała treść Regulaminu Konkursu dostępnego na stronie https://
www.wloclawki.pl/konkurs (dalej: „Strona konkursowa”).,
c) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Maspex sp. z o.o sp. k. z
siedzibą w Wadowicach, adres 34-100 Wadowice , ul. Legionów 37, w celu uczestnictwa w
Konkursie
d) w dniu zgłoszenia do Konkursu ma co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych,
e) posiada dostęp do sieci Internet i aktywne konto poczty elektronicznej.
Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikiem Organizatora, Fundatora
lub podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także osoby
współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz ich
współmałżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie
domowym lub ich małżonkowie.
Aby dokonać zgłoszenia w Konkursie należy wejść na Stronę konkursową Wloclawki.pl/konkurs,
oddać głos na wybraną pracę wskazanego designera i odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „W
którym miejscu w Twoim mieście powinna stanąć Włocławka i dlaczego?”(„Pytanie konkursowe”)
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Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie lub zgłoszenie po
terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

§ 3. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie jest 10 (dziesięć) zestawów gadżetów, o wartości rynkowej
nieprzekraczającej 100 złotych, opatrzonych logotypami Partnera zawierających: bluzę, fartuch
kuchenny, czapkę kuchenną, czapkę z daszkiem, koc oraz torbę.
2. Spośród zgłoszonych odpowiedzi na Pytanie konkursowe, Komisja konkursowa, w terminie 3
(trzech) dni od zakończenia głosowania - 15 marca 2019 roku do godz. 23:59., wybierze 10
(dziesięć) zwycięskich wypowiedzi konkursowych, które zostaną wyłonione przez Komisję
konkursową powoływaną przez Organizatora, na podstawie następujących kryteriów: atrakcyjność
i kreatywność wypowiedzi, a ich autorzy zostaną Zwycięzcami w konkursie. Ze Zwycięzcami tymi
Organizator skontaktuje się za pomocą ich kont na Facebook w wiadomości prywatnej.
3. Organizator, w terminie 10 dni od podania przez Zwycięzców Dodatkowego konkursu, wszelkich
niezbędnych informacji wyśle im Nagrody.”
§ 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator
informuje, że Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Włocławki Pomysłów”
dalej („ Konkurs”) jest Grupa Maspex sp. z o.o sp.k z siedzibą w Wadowicach, 34-100 Wadowice,
ul. Legionów 37 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571274, NIP:55126117657
Dane kontaktowe: e-mail:marketing@maspex.com.
2. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor
Ochrony Danych Osobowych: Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ,ul.
Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodkonkursy@maspex.com.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, odbioru nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji uczestników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie zgoda
uczestnika Konkursu tj. art. 6 ust.1 pkt. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w
przypadku reklamacji i realizacji obowiązków wynikających z realizacji obowiązku podatkowego
art. 6 ust.1 lit. c ) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez czas trwania Konkursu jak
również w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa
w Konkursie. W przypadku gdy uczestnik Konkursu jest osobą nagrodzoną dane osobowe tego
uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa podatkowego związanymi z

obowiązkiem rozliczenia podatku od nagród tj. przez okres 5 (pięciu) lat od początku roku
następującego po roku, w którym wydano uczestnikowi nagrodę.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych: Organizatorowi Konkursu, Fundatorowi, podmiotom
świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów
informatycznych i/lub serwisu www w których gromadzone są dane osobowe uczestników
Konkursu , podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi
pocztowe /kurierskie w celu doręczenia nagród.
7. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe uczestników Konkursu nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
8. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do żądania
przeniesienia danych. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie
przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 5. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.

Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.
1219) z późn. zm.). Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy.
2. Organizator udostępnia Uczestnikom usługę polegającą na dostępie do strony internetowej
www.wloclawki.pl/konkurs i udostępnionych w ramach tej strony funkcjonalności, a także
przesyłaniu do Uczestników korespondencji związanej z przeprowadzeniem Konkursu na adres
poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym.
3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik
powinien dysponować sprzętem komputerowym i systemem spełniającym następujące
wymagania techniczne:
a) połączenie z siecią Internet,
b) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
4.

Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez
Uczestnika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób
nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy
wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a
także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie
planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach Organizator może
powiadomić o nich Uczestnika poprzez informację na stronie internetowej
www.wloclawki.pl/konkurs.
5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną udostępnia się następujące środki techniczne:
a) Kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
b) Zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
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Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub akceptacja przez
Uczestnika Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy.
Zgoda Uczestnika na korzystanie z objętych Regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną
może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
świadczonej w oparciu o Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie z
bazy danych. Dokonane przez Uczestnika zgłoszenie do udziału w Konkursie staje się nieważne z
chwilą cofnięcia przez Uczestnika zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną.
Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia §
6 Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu muszą zostać pod rygorem nieważności
złożone mailowo na adres wloclawkipomyslow@plej.pl.
Reklamacja powinna zawierać informację, że dotyczy Konkursu „Włocławki Pomysłów konkurs dla
użytkowników serwisu wloclawki.pl konkurs dla użytkowników serwisu wloclawki.pl”, dane
Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, oraz przyczynę reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem.
Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w § 6. ust. 2. Regulaminu, nie będą
rozpatrywane.
Organizator rozpatrzy reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą na podany
adres.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia
przez Uczestnika swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych
przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez
Uczestników przed zmianą Regulaminu. Zmiany będą dokonywane w formie aneksów do
Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie
obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści po jego publikacji na stronie internetowej
www.wloclawki.pl/konkurs
W przypadku zaistnienia siły wyższej, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia,
skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2019 r.

