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Regulamin konkursu „Żeby Cię lepiej widzieć”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Żeby Cię lepiej widzieć” (dalej: „Konkurs”) jest Wavemaker
Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B bud. D, 02-593 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000058177, o kapitale
zakładowym w kwocie 816.000 złotych, NIP 5252194029 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs jest organizowany na zlecenie EMPIK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636785 przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 526-020-74-27, REGON
011518197, kapitał zakładowy 275.388.578 PLN opłacony w całości (dalej: „Empik”).
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Empik.
4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie
www.konkursjakzbajki.pl (dalej: „Strona Internetowa”).
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6. Konkurs trwa od 19 listopada 2018 r. do 10.12.2018 r.
§ 2. Zasady udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(dalej: „Uczestnicy”).
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Empik, oraz najbliżsi
członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a. zaakceptować treść niniejszego Regulaminu,
b. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 ust 1-3
Regulaminu,
c. Wyrazić zgodę na przetwarzanie
przeprowadzenia Konkursu.
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§ 3. Przebieg Konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Kto Cię inspiruje. Z
kim chciałbyś spędzić więcej czasu i poznać świat z jego bajki?” (dalej: „Praca
Konkursowa”). Praca Konkursowa powinna mieć postać tekstu.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić na Konkurs tylko jedną Pracę Konkursową. Uczestnik
musi być autorem Pracy Konkursowej.
3. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza dostępnego na
Stronie Internetowej.
4. Zgłaszając Pracę Konkursową na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi i Empik
nieodpłatnej licencji niewyłącznej (z prawem udzielania dalszych licencji) na
wykorzystanie Pracy Konkursowej na następujących zasadach:
a. pola eksploatacji: w zakresie utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową; w zakresie rozszerzania i modyfikacji Pracy Konkursowej oraz
korzystania z jej elementów stanowiących program komputerowy
- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie
jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, trwałe lub czasowe
zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, rozpowszechnianie, w tym
użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii; digitalizacja,
wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci
komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu; publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
b. okres: 5 lat,
c. terytorium: bez ograniczeń.
5. Wszystkie Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej
się z przedstawicieli Organizatora i Empik (dalej: „Komisja”).
6. 5 (słownie: pięciu) Uczestników, którzy zgłosili na Konkurs najlepszą – w ocenie
Komisji – Pracę Konkursową, otrzyma nagrodę w postaci możliwości zrealizowania
wskazanego przez zwycięzcę wydarzenia służącego realizacji pasji dla dwóch osób –
Uczestnika i innej osoby (dalej: „Beneficjent”) o wartości do 2.000 złotych (słownie: dwa
tysiące złotych; dalej: „Nagroda Główna”). Wydarzeniem może być np. kurs gotowania,
karnet na zajęcia sportowe czy udział w warsztatach po warunkiem, że służy realizacji
pasji oraz, że nie przekracza wartości wskazanej powyżej.
7. 5 (słownie: pięciu) Uczestników, którzy zgłosili na Konkurs kolejne najlepsze – w ocenie
Komisji – Prace Konkursowe (po Pracach Konkursowych, o których mowa w ust.
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poprzedzającym), otrzyma nagrodę w postaci vouchera do salonów EMPIK o wartości
200 złotych.
8. 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) Uczestników, którzy zgłosili na Konkurs kolejne
najlepsze – w ocenie Komisji – Prace Konkursowe (po Pracach Konkursowych, o których
mowa w ust. poprzedzającym), otrzyma nagrodę w postaci kalendarza oraz zgłoszenia do
Konkursu wydrukowanego na ozdobnym papierze o wartości 49,99 zł złotych.
9. Zwycięzcy otrzymają ponadto dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie
zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 11,11% wartości nagrody, która nie
zostanie wydana zwycięzcom i zostanie przekazana do właściwego urzędu skarbowego
przez Organizatora.
10. W dniu 17.12.2018 r. Organizator prześle Uczestnikom, o których mowa w ust. 6
zawiadomienie o przyznaniu nagród na adres email podany przez Uczestnika przy
zgłaszaniu Pracy Konkursowej. Warunkiem nabycia prawa do nagród jest wskazanie
Organizatorowi wydarzenia spełniającego warunki określone w ust. 6. W przypadku nie
spełnienia powyższego warunku przez nagrodzonego Uczestnika Organizator może
przyznać daną nagrodę Uczestnikowi, którego praca Konkursowa została uznana przez
Komisję za kolejną najciekawszą po pracy nagrodzonego, który nie spełnił powyższego
warunku.
11. W dniu 18.12.2018 r. Organizator prześle Uczestnikom, o których mowa w ust. 7-8
zawiadomienie o przyznaniu nagród na adres email podany przez Uczestnika przy
zgłaszaniu Pracy Konkursowej. Warunkiem nabycia prawa do nagród jest podanie
Organizatorowi
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
(na
adres
konkurs@konkursjakzbajki.pl) adresu do wysyłki nagród. Uczestnik może podać jako
adres do wysyłki nagrody adres osoby, którą opisał w Pracy Konkursowej – w takim
przypadku konieczne jest zaznaczenie, że osoba ta odbierze nagrodę w imieniu
nagrodzonego Uczestnika. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku przez
nagrodzonego Uczestnika Organizator może przyznać daną nagrodę Uczestnikowi,
którego praca Konkursowa została uznana przez Komisję za kolejną najciekawszą po
pracy Nagrodzonego, który nie spełnił powyższego warunku.
§ 4. Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych jest EMPIK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636785 przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 526-020-74-27, REGON
011518197, kapitał zakładowy 275.388.578 PLN opłacony w całości. Z Administratorem
można się kontaktować listownie na podany wyżej adres oraz z wyznaczonym przez
niego
Inspektorem
Ochrony
Danych
drogą
elektroniczną
na
adres:
daneosobowe@empik.com.

2.

Dla celów przeprowadzenia Konkursu Administrator przetwarza następujące dane
osobowe Uczestnika:
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3.

4.

-

Email

-

Numer telefonu (fakultatywnie),

-

Stopień pokrewieństwa lub rodzaj relacji z osobą opisaną w Pracy
Konkursowej.

Dla celów wysyłki Nagrody, Administrator przetwarza następujące dane osobowe
Uczestnika o którym mowa §3 ust. 6 oraz Beneficjenta:
-

Imię i nazwisko,

-

Adres do wysyłki Nagrody,

-

Stopień pokrewieństwa lub rodzaj relacji.

Administrator przetwarza dane w następujących celach:
-

przeprowadzenia Konkursu i wysyłki nagrody – podstawą prawną jest art. 6
ust. 1 pkt f) RODO;

-

(ewentualnego) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed

roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
5.

Dane będą przekazywane Organizatorowi, podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz
kurierskie (w celu dostarczenia nagrody).

6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7.

Dla celów przeprowadzenia Konkursu (w tym, wysyłki nagród) dane osobowe
Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, w tym wydania
nagród oraz okres, w którym są uprawnieni do złożenia reklamacji. W przypadku
Beneficjentów dane osobowe będą przechowywane przez […] Okres przechowywania
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

8.

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania skutkuje niemożnością
wzięcia udziału w Konkursie.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

`

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres
Organizatora podany w § 1 ust. 1 przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie
30 (słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Konkursu.
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wysłania przez
Uczestnika wiadomości z reklamacją.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy udostępniany jest Uczestnikom nieodpłatnie drogą elektroniczną
pod adresem https://konkursjakzbajki.pl. Klienci mogą pobrać i zarchiwizować treść
Regulaminu w postaci pliku PDF jak również sporządzić jego wydruk. Regulamin jest
ponadto dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Salonach.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień
Uczestników oraz Organizatora jest określony w Regulaminie.

