REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest InPost Paczkomaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

2.

3.

4.
5.

siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków. (dalej „Organizator”), który odpowiada za
obsługę Konkursu.
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także
nadzoru nad jego przeprowadzeniem i zasady postępowania reklamacyjnego (dalej
"Regulamin").
Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie trzech
przedstawicieli ze strony Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji
Konkursowej będzie należało wyłonienie Zwycięzców, stałe czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się
wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Konkurs
rozpoczyna się w dniu 28.09.2018 o godzinie 11:00, a kończy się dnia 04.10.2018 o godzinie
23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Definicje: Strona Konkursowa – strona konkursowa jest dostępna za pośrednictwem strony
InPost dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/paczkomaty/

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami”, które:
a. są pełnoletnie;
b. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c. zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
2. wykonały zadanie konkursowe poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe
dostępne na Facebooku w Czasie Trwania Konkursu o treści: Opowiedz nam Twoją najmilszą i
najfajniejszą historię z Kurierem w roli głównej!

3. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu,
akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z
Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez
członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia
dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie
będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego
Zgłoszenia.
2. Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń.
3. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych
Zgłoszeń 5 (słownie: pięć), zawierających najbardziej kreatywne według Komisji konkursowej
odpowiedzi.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony pod komentarzem konkursowym najpóźniej do
11.10.2018.
5. Zwycięzcy, akceptując niniejszy Regulamin, wyrażają zgodę i zobowiązują się do przesłania
swoich danych tj.: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu w wiadomości prywatnej na adres:
odpowiedz@grupainteger.pl do 14.10.2018 od daty otrzymania wiadomości o wygranej. W
przypadku nie przesłania lub nie dostarczenia przez któregokolwiek ze Zwycięzców
wymaganych danych w powyższym terminie, nagroda może nie zostać przyznana temu
Zwycięzcy i może zostać przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja
Konkursowa stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 3.
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potwierdzającego tożsamość przy odbiorze Nagrody.

§ 4 Nagrody
1. Zwycięzcy otrzymają nagrody.
2. W Konkursie przewidziano 5 (słownie: pięć) nagród w postaci: InPostowych zestawów – kubek
termiczny, termos, pendrive, notatnik, bidon, brelok i torbę - o wartości 200 zł każdy komplet.
3.

Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

4.

Zwycięzca konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę w Czasie trwania Konkursu.

5. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26
lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od
podatku dochodowego.
6. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny nagrody.
7. W przypadku rezygnacji przez któregokolwiek Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie
prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja Konkursowa

rozstrzygnie, który z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę stosując kryteria wskazane w § 3
ust. 4.
8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Zwycięzcy Nagrodę w terminie do
26.10.2018r. włącznie. Niezależnie od powyższego postanowienia Nagroda zostanie
przekazana nie później, niż do 31.10.2018r. włącznie.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub
elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty
ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: InPost
Paczkomaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-554
Kraków lub e-mailem: odpowiedz@grupainteger.pl z dopiskiem „InPost – konkurs na Dzień
Kuriera”. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż
pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres
podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są
ostateczne.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez
właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również
poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani
za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem
których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za
ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w
Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez
usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w
szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w
Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe,
rasistowskie, czy promujące agresję;
b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, które godzą w
jego wizerunek.
§ 7 Dane osobowe
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie regulacjami prawnymi wyłącznie w celach wyboru laureata, przekazania nagrody
i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu rozporządzenia 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, RODO) oraz innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych jest
Organizator, tj. InPost Paczkomaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul.
Wielickiej 28, 30-552 Kraków.
3. Dane osobowe Uczestników, przekazane w związku z ich udziałem w Konkursie są przetwarzane
wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów postępowania reklamacyjnego
(w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), i nie są przetwarzane
dłużej niż jest to niezbędne z uwagi okres przedawnienia roszczeń dochodzonych przez
Uczestnika wobec Organizatora lub Organizatora wobec Uczestnika, chyba że powszechnie
obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będzie personel Administratora, spółki należące
do grupy kapitałowej Integer.pl. S.A. (jako ich spółki dominującej w rozumieniu kodeksu spółek
handlowych), personel tych spółek. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej.
5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Każdy
Uczestnik Konkursu ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w Konkursie.
7. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora możliwy jest pod adresem
e-mail: dane_osobowe@grupainteger.pl.

§ 8 Postanowienia końcowe
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https://www.facebook.com/paczkomaty/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania
Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez
Uczestników i nie wpływanie na przebieg konkursu. O każdej zmianie regulaminy
Organizator poinformuje
uczestników
na
stronie
pod
adresem https://www.facebook.com/paczkomaty/.
3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).
5. Promocja nie łączy się w okresie jej trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub
akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin danej promocji
stanowi inaczej.
6. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani
współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza
przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu a nie Facebook. Informacje dostarczone przez
Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu
dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

