REGULAMIN KONKURSU
„23 Urodziny – konkursnetto.pl”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „23 Urodziny – konkursnetto.pl” (dalej Konkurs) jest Brand New Heaven Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (adres: ul. Narbutta 24/6A, 02-541 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 382857, posiadająca NIP
5213599532, o kapitale zakładowym w wysokości 5.100,00 zł., która działa na zlecenie Fundatora (dalej
Organizator).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu (adres: Motaniec 30, 73-108
Kobylanka) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 20322, posiadająca NIP 852-102-14-63, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000.000,00 zł
(dalej Fundator).
3. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady udziału w Konkursie, jego przebieg oraz sposób wyłonienia
Zwycięzców Konkursu (dalej Regulamin).
4. Konkurs organizowany jest we wszystkich sklepach sieci Netto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej
sklepy sieci Netto).
5. Konkursem objęty jest zakup dowolnego produktu lub produktów, z zastrzeżeniem zdania ostatniego, w dowolnej
liczbie i wadze za co najmniej 23 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote), udokumentowany jednym dowodem zakupu
w postaci paragonu fiskalnego (dalej Produkt Konkursowy/Produkty konkursowe). Do wzięcia udziału w
Konkursie upoważnia zakup Produktów Konkursowych w okresie od dnia 10 września 2018 r. do dnia 30
września 2018 r. (dalej Okres Sprzedaży). Zakup Produktu Konkursowego przed lub po Okresie Sprzedaży nie
uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. Wyłączone są następujące produkty sprzedawane w sklepach sieci
Netto:
a) wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt 48 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.);
b) napoje alkoholowe, w tym piwa, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2016.487 j.t. ze zm.);
c) preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.);
d) produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.)
6. Konkurs będzie miał miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i rozpoczyna się w dniu 10 września 2018 roku
o godzinie 00.00.01, a kończy się w dniu 30 września 2018 roku o godzinie 23.59.59 (dalej Czas Trwania
Konkursu). Konkurs podzielony jest na trzy etapy:
a) Etap I, trwający od dnia 10 września 2018 r. (włącznie) do końca dnia 16 września 2018 r.;
b) Etap II, trwający od dnia 17 września 2018 r. (włącznie) do końca dnia 23 września 2018 r.;
c) Etap III, trwający od dnia 24 września 2018 r. (włącznie) do końca dnia 30 września 2018 r.
7. Organizator Konkursu powołał Komisję Konkursową, w której skład wchodzi pięciu przedstawicieli Organizatora
(dalej Komisja Konkursowa) w osobach: Robert Pietrzyk, Robert Haręźlak, Tomasz Wesoły, Paweł Galiński,
Zofia Rola-Janicka.
8. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało m. in. wyłonienie Zwycięzców, przyznanie Nagród, stałe
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a także podejmowanie decyzji w kwestiach, w których
pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją Regulaminu. W ww. zakresie decyzje
Komisji Konkursowej będą wiążące.
9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z
2018 r. poz. 165 ze zm.).
§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej Uczestnicy/Uczestnik), które łącznie spełnią poniższe
wymagania:
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a) mają ukończone 18 (osiemnaście) lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b) udzielą zgody (i w Czasie Trwania Konkursu jej nie wycofają) na przetwarzanie ich danych osobowych przez
Fundatora w celu przeprowadzenia i organizacji Konkursu;
c) zapoznają się z Regulaminem i zaakceptują jego treść;
d) dokonają w Okresie Sprzedaży zakupów Produktów Konkursowych w sklepach sieci Netto jako konsumenci
(w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego);
e) wykonają zadanie konkursowe, polegające na osobistym wykonaniu jednej kreatywnej fotografii
przedstawiającej liczbę „23” w dowolnym otoczeniu (dalej Fotografia). Do Fotografii nie muszą być użyte
Produkty Konkursowe;
f) dokonają w Czasie Trwania Konkursu prawidłowego Zgłoszenia.
2. Aby wziąć udział w Konkursie niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do
sieci Internet. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowe działanie takich urządzeń.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny dla wszystkich Uczestników Konkursu i wymaga spełnienia warunków
określonych w Regulaminie.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w sensie potocznym, bez względu na formę umowy łączącej
strony) Fundatora oraz Organizatora i ich osoby najbliższe w myśl powszechnie obowiązujących przepisów
prawa polskiego, a także Pracownicy spółek Jamel Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i Jamel Interactive
sp. j. z siedzibą w Gdańsku i ich Osoby Najbliższe. Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym
zakresie.
§ 3. Zasady prowadzenia i przebieg Konkursu
1. Uczestnictwo w Konkursie jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:
a) zakup w Okresie Sprzedaży Produktu Konkursowego;
b) realizacja zadania konkursowego polegającego na wykonaniu Fotografii;
c) zgłoszenie swojego udziału w Konkursie (dalej Zgłoszenie) poprzez:

i. dedykowaną Konkursowi stronę internetową pod adresem www.konkursnetto.pl albo
ii. wysłanie wiadomości prywatnej z platformy Messenger ze strony http://m.me/NettoPolska albo
iii. wysłanie wiadomości prywatnej z platformy Facebook ze strony https://www.facebook.com/NettoPolska,
zgodnie z zasadami określonymi w kolejnych punktach niniejszego paragrafu.
Fundator i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za techniczne ograniczenia związane z dostępem do
strony konkursowej, a leżące po stronie Uczestnika.
2. W ramach Zgłoszenia Uczestnik obowiązany jest:
a) podać prawidłowy numer paragonu fiskalnego dokumentującego zakup Produktu Konkursowego (numer
paragonu fiskalnego zawiera maksymalnie siedem cyfr);
b) dołączyć/wgrać wykonaną Fotografię, przy czym Fotografia nie może przekroczyć 10 MB i powinna być
wykonana w formacie: .jpg, .png, lub .jpeg;
c) podać swoje dane osobowe (imię, adres mailowy).
3. W ramach Zgłoszenia Uczestnik może dobrowolnie udzielić zgód wskazanych w formularzu Zgłoszenia.
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, lub
jej wycofanie w Czasie Trwania Konkursu będzie oznaczać brak możliwości udziału w Konkursie.
4. Fotografia zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu musi spełniać łącznie następujące warunki:
a) musi być wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestnika, a Uczestnik musi posiadać nieograniczone
autorskie prawa osobiste i majątkowe do Fotografii;
b) w przypadku, gdy na Fotografii zgłoszonej przez Uczestnika znajdują się inne osoby, wówczas Uczestnik
musi posiadać zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie wskazanym w Regulaminie;
c) nie może naruszać jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich;
d) nie może zawierać treści sprzecznych z Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: nie
może zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, zniesławiającym,
pornograficznym czy też promować towarów uzyskanych nielegalnie.
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5. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że;
a)

Fotografia dołączona przez Uczestnika do Zgłoszenia jest przejawem działalności twórczej Uczestnika o
charakterze indywidualnym i oryginalnym a tym samym stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.);

b)

Fotografia wolna jest od wszelkich wad prawnych, w tym w szczególności nie narusza żadnych praw
autorskich osób trzecich;

c)

dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych do Fotografii i posiada wymagane zgody na publikację
wizerunku od osób znajdujących się na Fotografii;

d)

udziela
nieodpłatnie
nieograniczonej
czasowo,
ani
terytorialnie
zgody
na
wykorzystanie/rozpowszechnienie przez Organizatora i Fundatora wizerunku osób przedstawionych w
Fotografii, w tym ich publikację; Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wraz z udzieleniem przez niego
prawa do wizerunku i udostępnieniem Fotografii oraz rozpowszechnieniem ich przez
Organizatora/Fundatora, Organizator/Fundator tracą możliwość kontroli ich dalszego wykorzystania i
rozpowszechniania przez osoby trzecie, a ponadto że Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone Organizatorowi lub Fundatorowi w wypadku naruszenia praw osób trzecich;

e)

upoważnia Organizatora i Fundatora do decydowania o sposobie oznaczenia Fotografii podanymi przez
Uczestnika danymi;

f)

Fotografia nie narusza w żaden sposób obowiązujących przepisów;

g)

Fotografia spełnia wszelkie wymogi określone w Regulaminie;

h)

udziela Organizatorowi i Fundatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z Fotografii na warunkach i
polach eksploatacji wskazanych w § 4 Regulaminu;

i)

zapoznał się z Regulaminem, akceptuje postanowienia Regulaminu oraz spełnia wszystkie warunki
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie;

j)

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i Fundatora za niezgodność z prawdą powyższych
oświadczeń i zwalnia Organizatora i Fundatora z odpowiedzialności w zakresie objętym ww.
oświadczeniami.

6. Zgłoszenie będzie potwierdzone wiadomością zwrotną na wpisany w Zgłoszeniu adres e-mail Uczestnika.
7. Termin dokonywania Zgłoszeń upływa o godz. 23:59:59 w dniu 30 września 2018 r. O zachowaniu terminu
decyduje chwila rejestracji Zgłoszenia Uczestnika w systemie komputerowym Organizatora.
8. Organizator ani Fundator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia Zgłoszenia z
przyczyn technicznych, takich jak np. nieprzesłanie wiadomości przez serwer pocztowy bądź inne
oprogramowanie, nieprzyjęcie wiadomości przez serwer pocztowy bądź inne oprogramowanie, odrzucenie
wiadomości przez serwer pocztowy bądź inne oprogramowanie, zniekształcenie wiadomości i inne tego typu
zdarzenia.
9. Uczestnik jest zobowiązany zachować, do dnia 30 października 2018 roku, oryginalny dowód/dowody zakupu
Produktu Konkursowego z Okresu Sprzedaży w formie paragonu fiskalnego w celu potwierdzenia uprawnień do
Nagrody. W razie utraty lub zniszczenia dowodu zakupu (paragonu fiskalnego) Uczestnikowi nie przysługują
roszczenia wobec Organizatora.
10. Data dowodu zakupu (paragon fiskalny) nie może być późniejsza niż data dokonania Zgłoszenia. W przypadku,
gdy na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym) jest umieszczona data tożsama z datą dokonania Zgłoszenia,
godzina zakupu umieszczona na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym) nie może być późniejsza niż godzina
Zgłoszenia.
11. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń do Konkursu pod warunkiem spełnienia każdorazowo
wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie tj. dokonania kolejnych zakupów Produktów Konkursowych za
kwotę co najmniej 23 zł (dwadzieścia trzy złote), udokumentowanych każdorazowo paragonem i spełnienia
wszystkich pozostałych warunków uczestnictwa w Konkursie przewidzianych Regulaminem.
12. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu, w tym Zgłoszenia
niekompletne, bądź takie które zawierają fałszywe dane osobowe lub mające na celu obejście warunków
Konkursu.
§ 4. Prawa autorskie
1. Wysyłając Zgłoszenie, Użytkownik udziela Fundatorowi i Organizatorowi nieodpłatnego, niewyłącznego,
nieograniczonego terytorialnie i czasowo prawa do korzystania z Fotografii na poniżej określonych polach
eksploatacji:
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a) utrwalanie i zwielokrotnianie Fotografii techniką cyfrową, w pamięci komputera, na dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby Fotografia mogła
być udostępniona w sieciach komputerowych, sieciach telefonii komórkowych oraz przy użyciu sieci
telekomunikacyjnych i przekazu satelitarnego, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie Fotografii techniką
zapisu komputerowego na wszelkich nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu;
b) rozpowszechnianie Fotografii na stronie internetowej Fundatora: www.konkursnetto.pl w taki sposób, aby
każdy mógł mieć dostęp do Fotografii w miejscu i w czasie przez siebie wybranym z wykorzystaniem sieci
internet.
2. Uczestnik zwolni Fundatora i Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z
korzystaniem przez Fundatora i Organizatora z Fotografii w granicach udzielonej licencji i pokryje wszelkie koszty
związane z roszczeniami takich osób (tj. koszty ponoszone przez Fundatora i Organizatora, w tym koszty pomocy
prawnej poniesione przez Fundatora i Organizatora, jak również wszelkie koszty, do których pokrycia będą oni
zobowiązani).
§ 5. Nagrody
1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody (dalej Nagrody):
a) 12 (dwanaście) voucherów na wycieczki w biurze turystycznym Itaka o wartości 5000 zł (pięć tysięcy złotych)
każdy voucher, stanowiących Nagrody główne. Vouchery są ważne przez 2 (dwa) lata od dnia zakończenia
Konkursu;
b) 15 (piętnaście) robotów kuchennych Clatronic o wartości 388 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem złotych) każdy
robot;
c) 21 (dwadzieścia jeden) wkrętarek Bosch o wartości 260 zł (dwieście sześćdziesiąt złotych) każda wkrętarka;
d) 15 (piętnaście) robotów parowarów Clatronic o wartości 199 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) każdy
robot;
e) 15 (piętnaście) grilli Clatronic o wartości 119 zł (sto dziewiętnaście złotych) każdy grill;
f) 21 (dwadzieścia jeden) zestawów wkrętarek Bosch o wartości 199 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)
każdy zestaw;
g) 69 (sześćdziesiąt dziewięć) bonów do realizacji w sieci sklepów Netto o wartości 100 zł (sto złotych) każdy
bon;
h) 30 (trzydzieści) zestawów produktów Prymat o wartości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy zestaw;
i)

30 (trzydzieści) koszy kosmetyków Dove o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każdy kosz;

j)

30 (trzydzieści) zestawów kosmetyków Dove o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy zestaw;

gdzie Nagrody wymienione w punktach od b) do j) stanowią Nagrody II stopnia.
2. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa kwota
pieniężna będąca częścią każdej z Nagród w Konkursie nieobjętej zwolnieniem od podatku dochodowego od
osób fizycznych zostanie pobrana i przekazana przez Fundatora do właściwego Urzędu Skarbowego celem
uiszczenia należnego podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzca wyraża zgodę, aby
dodatkowa kwota nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego
z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
3. Uczestnik może wygrać w Konkursie dowolną ilość Nagród, jednak nie większą niż ilość prawidłowo dokonanych
przez Uczestnika Zgłoszeń.
4. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania
jej ekwiwalentu pieniężnego, do zamiany Nagrody na inną Nagrodę ani do przeniesienia prawa do uzyskania
Nagrody na osoby trzecie.
5. Wartości Nagród wskazane w pkt 1 są wartościami brutto.
§ 6. Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu i przyznawania Nagród
1. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi podczas trzech posiedzeń Komisji Konkursowej, które odbędą się w
dniach: 18 września 2018 r. dla Zgłoszeń zgłoszonych w I Etapie Konkursu, 25 września 2018 r. dla Zgłoszeń
zgłoszonych w II Etapie Konkursu, 2 października 2018 r. dla Zgłoszeń zgłoszonych w III Etapie Konkursu (dalej
Zwycięzcy lub Zwycięzcy Konkursu).
2. Na każdym z posiedzeń Komisja Konkursowa wyłoni 86 (osiemdziesięciu sześciu) Zwycięzców każdego etapu
Konkursu, w tym:
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a)

4 (czterech) Zwycięzców Nagrody głównej; oraz

b)

82 (osiemdziesięciu dwóch) Zwycięzców Nagród II stopnia;

3. Komisja Konkursowa, oceniając przesłane przez Uczestników Fotografie, wyłaniając Zwycięzców oraz
przyznając Nagrodę główną i Nagrody II stopnia, będzie działać w oparciu o kryterium kreatywności,
oryginalności oraz spójności zgłoszonych Fotografii.
4. Lista wybranych przez Komisję Konkursową Zwycięzców zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.konkursnetto.pl. w terminie 3 (trzech) dni od zakończenia każdego z posiedzeń Komisji Konkursowej.
5. Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie Zwycięzców i przyznanych im Nagród jest ostateczna.

§ 7. Zawiadomienie o wygranej, weryfikacja prawa do Nagrody, wydanie Nagród
1. W ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzców przez Komisję Konkursową, Zwycięzca
zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej na adres poczty elektronicznej podany w Zgłoszeniu.
2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w Konkursie oraz poproszony o podanie swoich danych
koniecznych do wydania Nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica i numer domu/mieszkania, kod
pocztowy i miejscowość) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu realizacji
Nagrody (wzór zgody zostanie dołączony do wiadomości). W przypadku wygranej w postaci Nagrody I stopnia
Zwycięzca zostanie poproszony także o podanie numeru PESEL oraz wskazanie właściwego Urzędu
Skarbowego dla celów podatkowych.
3. Podanie danych wskazanych punkcie powyższym powinno nastąpić w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania
informacji o wygranej. Do wiadomości e-mail Zwycięzca zobowiązany jest dołączyć skan/zdjęcie podpisanego
oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz wyraźny skan/zdjęcie dowodu
potwierdzającego zakup Produktów Konkursowych (paragon fiskalny).
4. W przypadku, gdy Zwycięzca we wskazanym powyżej terminie nie prześle danych i informacji określonych w
pkt. 2 i 3 powyżej albo prześle je niepełne albo w przypadku gdy Zwycięzca utraci prawo do Nagrody Komisja
Konkursowa dokona wyboru nowego Zwycięzcy spośród pozostałych Zgłoszeń, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
5. W celu weryfikacji prawa do Nagrody Organizator może zażądać od weryfikowanego Uczestnika przesłania
oryginału lub kopii dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (paragonu fiskalnego) stanowiącego podstawę
uczestnictwa Uczestnika w Konkursie. W takim przypadku Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania żądanych
dokumentów w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty otrzymania takiego żądania na adres biura Organizatora:
ul. Narbutta 24/6A, 02-541 Warszawa. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data
nadania. Niedoręczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje utratą prawa do Nagrody
w Konkursie.
6. W przypadku, gdy Uczestnik dostarczył Organizatorowi oryginał dowodu zakupu (paragonu fiskalnego), zostanie
mu on zwrócony niezwłocznie po weryfikacji przez Organizatora prawa Uczestnika do Nagrody, jednak nie
później niż w dniu wydania Nagrody.
7. Fundator wyda Nagrody Zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską na wskazane przez Zwycięzców adresy.
Przekazanie Nagród nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zwycięzcę
informacji określonych w § 7 pkt. 2 i 3 Regulaminu.
§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w
Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora lub e-mailowej na adres kontakt@konkursnetto.pl.
Reklamacje rozpatruje Organizator.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego
dotyczy roszczenie, jak również przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, treść żądania i podpis
osoby zgłaszającej reklamację.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie lub w drodze
wiadomości elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu Konkursu oraz powszechnie
obowiązujących przepisach prawa polskiego.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
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§ 9. Wykluczenie Zgłoszenia z Konkursu
1. W przypadku uzyskania przez Fundatora lub Organizatora wiarygodnej informacji, że Zgłoszenie nie spełnia
wymagań lub warunków określonych w Regulaminie, wówczas zostanie ono usunięte z udziału w Konkursie.
2. Organizator uprawniony jest do usunięcia Zgłoszenia Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu, a
w szczególności:
a) przesłał Zgłoszenie zawierające treści niezwiązane z Konkursem;
b) podejmuje działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami;
c) podejmuje działania, które mają na celu próbę obejścia Regulaminu;
d) prowadzi działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora bądź Fundatora lub działania, które godzą
w ich wizerunek i mogą skutkować naruszeniem ich dóbr osobistych takich jak: dobre imię, renoma czy
prestiż.
§ 10. Dane osobowe
1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych
przez niego danych osobowych przez Fundatora zgodnie z prawem i polityką prywatności dostępną na stronie
www.netto.pl.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wypełnienie Zgłoszenia
konkursowego i jego podpisanie jest równoznaczne z akceptacją ich przetwarzania na cele Konkursu.
3. Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe:
a) zgłaszając się do Konkursu: imię i adres e-mail;
b) w celu odbioru Nagrody: dane wymagane do wystawienia właściwego formularza PIT i odprowadzenia
podatku dochodowego od Nagrody;
c) zgłaszając reklamację: imię, nazwisko i adres.
4. Fundator, jako administrator danych osobowych informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Netto Sp. z o.o. z siedziba w Motańcu (adres: Motaniec 30, 73-108
Kobylanka) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000020322, NIP 8521021463, REGON 810766672 (dalej: Netto). W Netto został wyznaczony
inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować z wykorzystaniem następujących danych
adresowych: daneosobowe@netto.pl
b) Dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku wyrażenia odrębnych zgód,
również w celach marketingowych (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
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);
b. w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 4 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f
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);
c. w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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);
c) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów, w
związku z którymi zostały pozyskane:
a. organizacja i przebieg Konkursu:
i.dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem;
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ii.dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów
sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;
b. marketing bezpośredni: do czasu cofnięcia zgody;
c. rozpoznanie reklamacji: przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację;
d. realizacja uprawnień prawno-autorskich wskazanych w § 4 powyżej: przez okres posiadania takich
uprawnień, lub do momentu w którym Netto zdecyduje o zaprzestaniu ich realizowania.
d) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem.
e) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ich danych
osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu wysłać
odpowiednią informację na adres: kontakt@konkursnetto.pl lub daneosobowe@netto.pl.
f) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
g) Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegać profilowaniu.
h) Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Netto i Organizatora Konkursu,
jak również podmioty świadczące na rzecz Netto i Organizatora Konkursu usługi pocztowe, kurierskie,
bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się
dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.konkursnetto.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
2. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają charakter informacyjny. Zasady udziału w Konkursie
określa Regulamin.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, z tym jednak
zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestnika jego praw już nabytych na podstawie Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
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