REGULAMIN KONKURSU „Przenoś góry z Toblerone”
(zwany dalej „Regulaminem”)

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą: „Przenoś góry z Toblerone" (zwany dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-144, ul.
Kordeckiego 47, NIP 781-180-80-30, Regon 300653514, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000287294, kapitał zakładowy 1 100 000 złotych, zwana dalej
„Organizatorem”.
3. Konkurs jest organizowany we wszystkich sklepach sieci LIDL na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanych dalej „Sklepami”.
4. Konkurs odbywać się będzie w okresie od 14.03.2019r. do 14.06.2019r. z zastrzeżeniem, że:
4.1.
Okres dokonywania zakupów w ramach Konkursu trwa od 14.03.2019 r. do 14.04.2019 r.
w godzinach pracy Sklepów LIDL.
4.2.
Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń w okresie od 14.03.2019r. godz. 00:00:01 do
14.04.2019r. godz. 23:59:59.
Ponadto, Uczestnicy mogą składać reklamacje zgodnie z Punktem X niniejszego Regulaminu.
5. Konkursem objęte są wszystkie czekolady marki Toblerone, nabyte w którymkolwiek ze Sklepów
LIDL w terminie od 14.03.2019 r. do 14.04.2019 r., zwane „Produktami”. Przy czym, dla wzięcia
udziału w Konkursie niezbędny jest zakup co najmniej jednego Produktu. Zakup Produktów w
innym terminie, niż określony w zdaniu poprzednim, w innych punktach sprzedaży niż Sklepy LIDL
nie upoważnia do uczestnictwa w Konkursie.
6. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.lidl.pl, w siedzibie
Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz na stronie www.konkurstoblerone.pl/LIDL
7. UDZIAŁ W KONKURSIE JEST DOBROWOLNY. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA
KONKURSU PRZETWARZANE SĄ ZGODNIE Z PUNKTEM IV NINIEJSZEGO
REGULAMINU. ORGANIZATOR WSKAZUJE, ŻE UCZESTNIK POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ
Z ZASADAMI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
KONKURSU. UCZESTNIK POWINIEN SIĘ ZASTANOWIĆ CZY PRZEDSTAWIONE ZASADY
MU ODPOWIADAJĄ I CZY CHCE WYRAZIĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE SWOICH
DANYCH OSOBOWYCH.

II.

UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - będące konsumentami
w rozumieniu art. 22(1) k.c. i spełniające wymogi uczestnictwa określone w niniejszym
Regulaminie (dalej określane jako: „Uczestnik”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów lub pracownicy Organizatora lub firmy
Index Food Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (62-030) Luboniu k. Poznania przy ul. Jana III
Sobieskiego 98 oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów
cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób,
o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwa
lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.
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III.

ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika zdjęcia tematycznego stanowiącego
odpowiedź na pytanie „Jak przenosisz góry z Toblerone”, przy czym na zdjęciu musi być widoczna
czekolada Toblerone, zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”.
2. Uczestnik musi być jedynym autorem Zadania Konkursowego.
3. Uczestnik może wyłącznie zaprezentować/utrwalić wizerunek własnej osoby w ramach zdjęcia
obejmującego Zadanie Konkursowe.
4. Zadanie Konkursowe nie może w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w
szczególności nie może naruszać ich autorskich praw osobistych i majątkowych oraz wizerunku
tych osób.
W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia w związku z naruszeniem
praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca Zadanie Konkursowe zobowiązana jest
zrekompensować Organizatorowi wszelkie koszty poniesione w związku z tym z tytułu takich
roszeń przez Organizatora oraz zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności, jaka może z
tego wynikać.
IV.

ZASADY PRZETWARZANIA DANY OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby
organizacji i przeprowadzenia Konkursu - zgodnie z wymogami w zakresie
przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119,
str. 1) („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami
w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Index Food Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (62-030) Luboniu k. Poznania przy ul. Jana III
Sobieskiego 98 NIP 7811641713, Regon 63606009, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000287637 - jest administratorem
danych zgodnie z przepisami RODO.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika:
1.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w
FORMIE WYRAŹNEGO DZIAŁANIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZYZWOLENIE
NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH które obejmuje wysłanie do
Organizatora wiadomości MMS lub wiadomości email lub wiadmości przy
użyciu formularza konkursowego z Zadaniem Konkursowym – o których
mowa w Punkcie V niniejszego Regulaminu,
1.1.

Danymi osobowymi Uczestników, które są przetwarzane w
Konkursie są numer telefonu komórkowego, adres email oraz
wizerunek Uczestnika przedstawiony w ramach Zadania
Konkursowego, imię i nazwisko Uczestnika – jeżeli Uczestnik
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zamieści je w wiadomości przesłanej do Organizatora lub
wynikać ono będzie z adresu email,
2.

Uczestnik – zwycięzca/laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w FORMIE OŚWIADCZEŃ – w brzmieniu określonym
w Formularzu Weryfikacyjnym dot. prawa Nagrody – o którym mowa w
Punkcie VIII ust. 1 oraz ust. 3 niniejszego Regulaminu,
2.1.

imię i nazwisko oraz dodatkowo adres korespondencyjny
podany przez Uczestnika – zwycięzcę/laureata Konkursu - do
wysyłki Nagrody.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu, przy czym dane Uczestników, którzy są zwycięzcami/
laureatami Konkursu – przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów
podatkowych w związku z rozliczaniem Nagród w Konkursie.
3. Udział w Konkursie i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne –
jednakże podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie, niezbędne do rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagród w Konkursie oraz
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, jak również na
potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z
odrębnymi przepisami w tym zakresie. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do
treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a
także prawo do zażądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie email na adres:
foto@konkurstoblerone.pl
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Uczestnikowi przysługuje
skarga do organu nadzorczego.
5. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych
Organizatorowi Konkursu i podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – zgodnie z przepisami RODO (art. 28).

V.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy zobowiązani są spełniać wszystkie wymagania określone
w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu, a w szczególności:
1.

Dokonać w okresie od 14.03.2019r. do 14.04.2019r. - zakupu w Sklepach LIDL co
najmniej jednego Produktu TOBLERONE w ramach jednej transakcji.

2.

Zachować oryginał paragonu potwierdzającego powyższy zakup w Sklepach LIDL.

3.

Zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i zaakceptować Regulamin
Konkursu.
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4.

W okresie od 14.03.2019 r. godz. 00:00:01 do 14.04.2019 r. godz. 23:59:59
wysłać do Organizatora – wiadomości w formie:
4.1.

Wiadomości email na adres emailowy: foto@konkurstoblerone.pl z
załączonym 1 (jednym) Zadaniem Konkursowym, zawierając w tytule
emaila słowo TOBLERONE
4.1.1.

przykład emaila: tytuł email: TOBLERONE. treść
emaila: „załączone zdjęcie w formacie jpg lub pdf”

lub
4.2.

wiadomości MMS na numer 500 300 507 z 1 (jednym) Zadaniem
Konkursowym, poprzedzając treść odpowiedzi na pytanie słowem
TOBLERONE. Koszt wiadomości MMS jest zgodny z taryfą operatora
numeru, z którego zostało zarejestrowane Zgłoszenie udziału w
Konkursie.

4.3.

Wiadomość przy użyciu formularza konkursowego zamieszczonego na
stronie www.konkurstoblerone.pl/LIDL - z załączonym 1 (jednym)
Zadaniem Konkursowym, zawierając w tytule słowo TOBLERONE

5.

Zgodnie z postanowieniami Punktu IV ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH ustęp 3.1 niniejszego Regulaminu - wysłanie do
Organizatora wiadomości email lub MMS z Zadaniem Konkursowym
stanowi ze strony Uczestnika - DZIAŁANIE POTWIERDZAJĄCE
PRZYZWOLENIE NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH PRZEZ
ORGANIZATORA - zgodnie z zapisem Punktu IV niniejszego
Regulaminu.

6.

Wysłanie przez Uczestnika do Organizatora wiadomości email lub MMS lub
wiadomości przy użyciu formularza konkursowego zamieszcoznego na stronie
www z Zadaniem Konkursowym - oznacza zgodę
na rozpowszechnianie
wizerunku Uczestnika prezentowanego w Zadaniach Konkursowych na potrzeby
wyłonienia laureatów Konkursu.

2. W Konkursie nie biorą udziału komunikaty wysłane za pośrednictwem bramek oraz komunikatorów
internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych
przeznaczonych do użytku publicznego lub telefonów komórkowych bez karty SIM pochodzącej od
polskiego operatora.
3. Organizator sprawdzi poprawność otrzymanych wiadomości. Wiadomości niezawierające Zadania
Konkursowego lub zawierające Zadanie Konkursowe wykonane niezgodnie z niniejszym
Regulaminem - nie będą brały udziału w Konkursie.
4. Zadania Konkursowe mogą zawierać wyłącznie wizerunek Uczestnika. Zadania Konkursowe
zawierające wizerunek osoby innej niż Uczestnik nie mogą brać udziału w Konkursie.
5. Zabrania się wysyłania wiadomości, Zadań Konkursowych, w tym innych zdjęć czy treści,
zawierających wulgaryzmy, słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, inne opisy uznane za
obraźliwe lub takie, które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre maniery, prawa
osobiste lub uczucia osób trzecich, a w szczególności treści wulgarne, treści wspierające przemoc
lub dyskryminację. Wiadomości lub Zadania Konkursowe zawierające treści wskazane powyżej nie
będą brały udziału w Konkursie.

4

6. Uczestnik może wysłać dowolną liczbę wiadomości email lub MMS lub wiadomości przy użyciu
formularza konkursowego – każda z 1 (jednym) Zadaniem Konkursowym – przy czym każda
wiadomość musi zawierać inne Zadanie Konkursowe i musi dotyczyć innego zakupu Produktów. W
przypadku przesyłania wiadomości z tym samym Zadaniem Konkursowym – w Konkursie będzie
brała wiadomość z Zadaniem Konkursowym – która jako pierwsza dotarła do Organizatora.
7.

Uczestnik ma obowiązek, do czasu zakończenia Konkursu, przechowywania dowodu zakupu
Produktu uprawniającego do dokonania Zgłoszenia w Konkursie. Przed odebraniem nagrody
Uczestnik ma obowiązek przekazania Organizatorowi dowodu zakupu Produktu, z tytułu którego
dokonał nagrodzonego Zadania Konkursowego. Przekazanie Organizatorowi dowodów zakupu
Produktów jest warunkiem otrzymania nagrody. Nieprzekazanie czytelnego dowodu zakupu lub
przekazanie nieprawidłowego dowodu zakupu powoduje pozbawienie Uczestnika prawa do
nagrody. Jeżeli Uczestnik zgłosił więcej niż jedno Zadanie Konkursowe, wówczas – w przypadku
nagrodzenia któregokolwiek Zadania Konkursowego Uczestnika - Uczestnik ma obowiązek
przekazania Organizatorowi tylu dowodów zakupu Produktów, ilu dokonał Zgłoszeń do Konkursu.
8. Dowód zakupu (paragon lub faktura) będzie uznany za potwierdzający zakup Produktów, jeżeli
będzie spełniał następujące warunki:
8.1.
paragon lub faktura będą czytelne;
8.2.
na liście zakupów będzie używany przez producenta skrót marki Toblerone, tj.
Czekolada Tobl. ml. (dotyczy Toblerone Czekolada mleczna 35g), Czekolada
Tobl.Dark (dotyczy Toblerone Dark 100g), Czek.Tobl.ml.100g (dotyczy Toblerone
Czekolada mleczna 100g), Czekolada Tob. biała (dotyczy Toblerone Czekolada
biała 100g) oraz Czekolada Tobl.orz. (dotyczy Toblerone Czekolada orzechowoowocowa 100g); paragon lub faktura zawierające nazwę innej marki czekolady niż
produkty TOBLERONE lub jednoznaczny skrót nazwy marki czekolady innej niż
produkty Toblerone, uznawany jest za nieprawidłowy;
8.3.
data i godzina wystawienia paragonu lub data dokonania zakupu na fakturze
będzie przypadała przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej
niż od godziny 0:00:00 w dniu 14 marca 2019 r.; przy czym w przypadku
dokonania przez Uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia, data i godzina
wystawienia co najmniej jednego paragonu lub data dokonania zakupu na co
najmniej jednej fakturze będzie przypadała przed wysłaniem każdego
poszczególnego zgłoszenia przez Uczestnika;
8.4.
faktura będzie wystawiona na Uczestnika jako osobę fizyczną nie prowadzącą
działalności gospodarczej;
8.5.
w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości – paragon/paragony lub faktura/
faktury, o których mowa wyżej – muszą wskazywać, że zakup Produktu/
Produktów został dokonany w Sklepach LIDL (zdefiniowanych w Punkcie I ust. 3
powyżej – tj. sklepach sieci LIDL na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w
terminach określonych w Regulaminie.

VI.

NAGRODY W KONKURSIE

1. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
1. Nagroda Główna: 1 bon wakacyjny – dla 2 osób do Szwajcarii - wakacje.pl o – wartości
7000,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 777,77_zł brutto. Bon
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będzie ważny przez 12 miesięcy od daty aktywacji (sprzedaży) – data jest umieszczona na
rewersie. Bon jest aktywowany przez sprzedawcę – wakacje.pl
2. Nagrody 2-go stopnia: 10 scyzoryków Victorinox Mountaineer – każdy wartości 159 zł brutto
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 18 zł brutto.
3. Nagrody 3-go stopnia: 50 czekolad TOBLERONE w specjalnej wersji 360g - każda o wartości
19,99 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 2,20 zł brutto.
2. Uczestnik nie może zdobyć więcej niż jednej Nagrody w Konkursie.
3. Nagrody zostaną przekazane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
4. Uczestnik
wyraża zgodę, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie zostanie wypłacona
Uczestnikowi, lecz przeznaczona będzie na zapłatę przez Organizatora podatku należnego z tytułu
nagrody w Konkursie właściwemu Urzędowy Skarbowemu. Przed przekazaniem nagrody
zwycięzcy, Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego nalicza, pobiera i
przekazuje zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu nagrody właściwemu Urzędowi
Skarbowemu. Zwycięzca zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do
wypełnienia obowiązków podatnika.
5. Zwycięzca nie ma prawa żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub jej ekwiwalent pieniężny,
nie ma prawa do przeniesienia roszczenia do odbioru nagrody na osobę trzecią.
VII. KOMISJA KONKURSOWA I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

1. Wyłonienia Uczestników – zwycięzców/laureatów poszczególnych Nagród przewidzianych w Konkursie
dokona komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, w co najmniej
trzyosobowym składzie.
2. Organizator ma prawo odwołać członka Komisji lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu
na okoliczności członek Komisji nie może sprawować swoich funkcji.
3. Zadaniem Komisji będzie: nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu; wyłonienie zwycięzców
Konkursu oraz ogłoszenie wyników Konkursu.
4. Kryteria wyboru zwycięzców stosowane przez Komisję są następujące: kreatywność, oryginalność,
poczucie humoru, estetyka oraz styl wykonania Zadań Konkursowych wykazane przez Uczestnika w
Zadaniach Konkursowych.
5. Komisja Konkursowa wyłoni jednego laureata Nagrody Głównej, wymienionej w Punkcie VI ust. 1.1
niniejszego Regulaminu, który zajmie miejsce 1 Konkursie.
6. Nagrody, wymienione w Punkcie VI ust. 1.2 oraz 1.3 niniejszego Regulaminu - zostaną przyznane
60 laureatom, którzy w Konkursie zajęli kolejne miejsca od 2 do 61 miejsca, przyznane zgodnie z
postanowieniami Komisji Konkursowej wg kolejności:
- miejsca 2 do 11- Nagroda 2 stopnia wymieniona w Punkcie VI ust. 1.2.
- miejsca 12 do 61 - Nagroda 3 stopnia wymieniona w Punkcie VI ust. 1.3
7. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania
Zgłoszeń, tj. nie później niż do dnia 15.05.2019 r.
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8. Organizator powiadomi Uczestników – zwycięzców/laureatów Konkursu zgodnie z Punktem VIII
niniejszego Regulaminu.

VIII. WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

1. Najpóźniej w dniu 20.05.2019 roku - Uczestnicy zwycięzcy/laureaci Konkursu zostaną
powiadomieni o przyznaniu Nagrody przez Organizatora drogą elektroniczną na adres email, z
którego Uczestnik wysłał Zadanie Konkursowe lub odpowiednio na numer telefonu
komórkowego, z którego Uczestnik wysłał wiadomość MMS z Zadaniem Konkursowym.
Organizator przesyłając powiadomienia prześle link do zalogowania się. Będzie to link dostępu
do formularza weryfikacyjnego dot. prawa do Nagrody, dalej zwanego „Formularzem
Weryfikacyjnym”
2. Uczestnicy - zwycięzcy/laureaci zostaną poproszeni o zalogowanie się przy użyciu Linku i
wypełnienie Formularza Weryfikacyjnego oraz udzielenie stosownych zgód i oświadczeń – w
brzmieniu wynikającym z Formularza Weryfikacyjnego – w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania od Organizatora powiadomienia o przyznaniu Nagrody w Konkursie - zgodnie z
ustępem 1 powyżej
3. Na Formularzu Weryfikacyjnym – Uczestnik - zwycięzca/laureat Konkursu:
1. podaje dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, na który ma zostać
wydana Nagroda (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo),
2. zgodnie z postanowieniami Punktu IV ZASADY PRZETWARZANIA DANY
OSOBOWYCH ustęp 3.2
niniejszego Regulaminu
- wyrażą zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w FORMIE OŚWIADCZEŃ – w brzmieniu
określonym w formularzu weryfikacyjnym prawa Nagrody,
3. składa oświadczenie potwierdzające, że Uczestnik jest pełnoletni i nie jest jedną z osób
wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z Punktem II ust. 2 niniejszego Regulaminu,
4. składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do
pełnego przestrzegania zasad Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie,
5. składa oświadczenie, że Uczestnik jest autorem i właścicielem zgłoszonych w Konkursie
Zadań Konkursowych, a także związanych z nimi autorskich praw majątkowych i
osobistych,
6. składa oświadczenie potwierdzające, że wizerunek osoby występującej w Zadaniach
Konkursowych jest wizerunkiem Uczestnika oraz udzielił zgody na rozpowszechnianie
wizerunku Uczestnika prezentowanego w Zadaniach Konkursowych oraz zgody na jego
przetwarzanie jako danej osobowej,

4. Warunkiem koniecznym do uzyskania Nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę Konkursu
imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego i wyrażenie zgody na jego przetwarzanie
w celu przeprowadzenia Konkursu, jak również złożenie stosownych oświadczeń, o których
mowa w ustępie 3 powyżej. Ponadto Uczestnik obowiązany jest do przekazania
Organizatorowi dowodu zakupu zgodnie z postanowieniami Punktu V ust. 7 oraz 8 niniejszego
Regulaminu. Dowody zakupu powinny być przesłane Organizatorowi w terminie 7 dni
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roboczych (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora – od dnia zalogowania
się przy użyciu Linku celem wypełnienia Formularza Weryfikacyjnego.
5. Nagrody zostaną wysłane do dnia 14.06.2019r. za pośrednictwem Poczty Polskiej i/lub firmy
kurierskiej na adres wskazany przez zwycięzców Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa
Organizator.
6. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora pozostają do jego
dyspozycji.
7. Przy wręczaniu Nagród Uczestnicy zobowiązani są potwierdzić odbiór Nagrody w Konkursie na
piśmie na dokumencie osoby dostarczającej/wydającej Nagrodę.

IX.

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ NAGRADZANYCH ZADAŃ
1. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator nabywa prawo własności do
nagrodzonego Zadania Konkursowego wraz z przekazaniem nagrody. Niniejsze postanowienie
stosuje się również do autorskich praw majątkowych. Autorskie prawa majątkowe do
nagrodzonych Zadań Konkursowych przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagród.
Uczestnicy Konkursu, których Zadania Konkursowe zostały nagrodzone, nie mają prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przeniesienia własności Zadań Konkursowych i
związanych z nimi praw autorskich, poza zdobytymi nagrodami.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych związanych z nagrodzonymi Zadaniami
Konkursowymi obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017, poz. 880), tj.:
a)
W odniesieniu do rejestrowania i powielania utworów - generowanie kopii utworów z
wykorzystaniem określonej techniki, w tym drukowanie, usługi reprograficzne,
magnetyczne i cyfrowe,
b)
W odniesieniu do obrotu oryginału lub kopii, na których utwory zostały zapisane wprowadzanie do obrotu, wynajem lub dzierżawa oryginału lub kopii,
c)
W odniesieniu do upowszechniania utworów w inny sposób niż opisany powyżej eksponowanie, wyświetlanie, reprodukowanie i nadawanie oraz reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w
wybranym przez siebie miejscu i czasie.
Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do upowszechniania Zadań Konkursowych bez
podania imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika, prawo do wykorzystania i
upowszechniania realizacji Zadań Konkursowych (prawo do korzystania z zależnych od niego
praw autorskich), prawo do zmiany i dołączenia do nich innych prac.
Ponadto Uczestnik udziela Organizatorowi pozwolenia na upowszechnianie wizerunku/
wizerunków Uczestnika w sposób nienaruszający jego praw osobistych, w szczególności w
celach wskazanych powyżej.

X.

1.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnik powinien zgłosić pisemnie na adres
siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: foto@konkurstoblerone.pl
Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Konkursu począwszy od dnia, w
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2.

3.

4.

XI.

1.
2.

3.

4.
5.

którym Konkurs zostanie przeprowadzony (tj. od dnia 14.03.2019r.) do dnia 15.07.2019r.
(decyduje data stempla pocztowego).
Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację,
numer telefonu i adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z osobą składającą
reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Rozpatrzenie reklamacji i przesłanie Uczestnikowi zawiadomienia o decyzji Organizatora listem
poleconym na adres podany w reklamacji następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania
reklamacji, jednak nie później niż do 05.08.2019r. Rozpatrując reklamację, Organizator
postępuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić swoich
praw w postępowaniu sądowym przed sądami cywilnymi.
PRZEPISY KOŃCOWE

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, przesyłając stosowaną
wiadomość email – na adres: foto@konkurstoblerone.pl
Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, Uczestnik może komunikować się z
Organizatorem telefonicznie na numer telefonu: 61 841 17 52/53 lub drogą elektroniczną,
pod adresem email: foto@konkurstoblerone.pl
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471). Konkurs stanowi publiczną obietnicę
w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia
obowiązujących przepisów prawa polskiego.
Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą
rozwiązywane przez właściwy sąd cywilny.
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