REGULAMIN KONKURSU
„JESIEŃ W DELFINIE - zakupy w Delfinie ”
1. Podmiotem organizującym konkurs jest Delfin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Wsi, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS pod
numerem 0000747529, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Oświęcimska 52, 32 – 651 Nowa
Wieś, NIP: 5492254311, prowadząca sieć sklepów Delfin, zwana w dalszej części Regulaminu
również Organizatorem.
2. Konkurs trwa od 28 września 2018 roku do 15 grudnia 2018 roku.
3. W konkursie udział mogą brać jedynie osoby pełnoletnie.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie kumulatywne następujących
warunków:
a) Dokonanie w terminie od 28 września 2018 roku do 15 grudnia 2018 roku

jednorazowego zakupu w jednym ze sklepów sieci Delfin na kwotę minimum 25, 00
złotych. Alkohol (w tym wino i piwo), papierosy oraz doładowania telefoniczne nie
wliczają się do wyżej wspomnianego paragonu zakupowego.
b) Dołączenie do kuponu promocyjnego (znajdującego się przy kasach sklepowych

DELFIN) paragonu potwierdzającego wyżej wymieniony zakup, po wcześniejszym
wpisaniu na odwrocie tego kuponu promocyjnego: IMIENIA I NAZWISKA
ZGŁASZAJĄCEGO ORAZ NUMERU TELEFONU wraz z krótkim opisem
(hasłem) będącym odpowiedzią na pytanie „DLACZEGO ROBISZ ZAKUPY W
SKLEPACH DELFIN?”
c) Wrzucenie wypełnionego kuponu promocyjnego wraz z paragonem zakupowym do
urny w dowolnym sklepie sieci ,, DELFIN'' w termie do 15 grudnia 2018 roku.
5. Wykaz sklepów sieci DELFIN, których można dokonać zakupu, by móc przystąpić do
przedmiotowego konkursu, w których ponadto znajdują się kupony promocyjne oraz urny
do ich wrzucenia:
•

Malec ul. K. Jędrzejowskiego 1,

•

Nowa Wieś ul. Oświęcimska 52,

•

Osiek ul. Główna 109 A,
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•

Osiek ul. Główna 219,

•

Wieprz ul. Centralna 1,

•

Witkowice ul. Beskidzka 102,

•

Polanka Wielka ul. Długa 7,

•

Bieruń ul. Węglowa 30,

•

Bieruń ul. Oświęcimska 430,

•

Czechowice Dziedzice ul. Legionów 158.

7.

Spośród haseł zgłoszeniowych, wybranych zostanie 41 haseł, których autorzy
otrzymają nagrody ( rodzaj nagrody zależy od atrakcyjności odpowiedzi wg. oceny
Komisji ):
•

Telewizor 55 cali - 13 x,

•

Sprzęt AGD ( 1x mop kompaktowy, 1x myjka karcher, 2 x robot kuchenny, 2 x mop
Vileda, 10 x blender, 6 x zestaw noży Gerlach, 1 x zestaw garnków )

•

8.

Bony o wartości 50 zł na zakupy w sieci sklepów DELFIN – 5 x .
Wyboru najciekawszych haseł dokona komisja w składzie:
Gabriela Ben – przewodnicząca komisji
Martyna Tobiczyk – członek komisji
Anna Płonka – członek komisji

9.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 grudnia 2018 roku.

10.

Przedstawiciel Organizatora zadzwoni do wybranych osób w celu poinformowania ich
o wygranej. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odbierze tego telefonu, Przedstawiciel
Organizatora wykona tego samego dnia jeszcze 4 próby kontaktu telefonicznego (w
sumie 5 prób). W przypadku, gdy któryś ze zwycięzców nie odbierze telefonu ani nie
oddzwoni do Przedstawiciela Organizatora tego samego dnia, Komisja dokona wyboru
innego hasła w jego miejsce.

11.

Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

12.

Nagrody zostaną wręczone osobiście Laureatom w biurze centrali sieci DELFIN lub w
sklepie, w którym został złożony kupon w dogodnym dla Laureata terminie. Nagrody
rzeczowe ani bony nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, a
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prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. W przypadku, gdy
odbiór Nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez Organizatora,
niezgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni
od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje
wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
13.

Laureat nagrody wyraża zgodę na publikacje swojego imienia i nazwiska na Facebooku
oraz na plakatach i w gazetkach promocyjnych organizowanych przez Organizatora.

14.

Aby odebrać nagrodę, zwycięzcy konkursu muszą podać numer PESEL oraz właściwy
dla nich Urząd Skarbowy - celem wystawienia rozliczenia rocznego PIT-8C( dotyczy
tylko telewizrów). Podatek od nagrody pokryje organizator Konkursu.

15.

W przypadku, gdy okaże się że zwycięskie hasła stanowią utwór w rozumieniu art. 1
ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666),
Zwycięzca zobowiązuje się przenieść na Organizatora Konkursu majątkowe prawa
autorskie do utworu na następujących polach eksploatacji:

a)

utrwalanie i zwielokrotnianie utworu wszelkimi dowolnie obranymi technikami, w tym
wytwarzanie egzemplarzy utworu, a także jego zwielokrotnianie i utrwalanie techniką
drukarską,

reprograficzną,

zapisu

magnetycznego

oraz

techniką

cyfrową,

wprowadzanie do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, sieci
multimedialnej oraz własnej sieci komputerowej,
b)

prawo do obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których utrwalono utworu, w tym
prawo do sprzedaży, darowizny, wynajęcia, użyczenia, dzierżawy, leasingu lub
udostępnienia w innej formie oryginału lub egzemplarza utworu, wraz z dalszym
przeniesieniem lub licencją praw autorskich zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie na
rzecz dowolnie wybranych przez Organizatora podmiotów,

c)

prawo do publicznego udostępniania utworu dowolną techniką, w tym również w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dowolnym czasie przez siebie
wybranym,

d)

prawo do wykorzystania utworu oraz produktów wytworzonych na jego podstawie w
celu promocji, marketingu, reklamy,

e)

prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości utworu.
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16.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, a także
członkowie ich rodzin.

17.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, w celu kontaktu z
Uczestnikami oraz do przekazania nagród, a także dokonania rozliczeń podatkowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników
dobrowolnie.
Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Delfin spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Wsi,
wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000747529, przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Oświęcimska 52, 32 – 651 Nowa Wieś, NIP:
5492254311.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w
konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z
obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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, obowiązujące od dnia
25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy
uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania
konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a
także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń
publicznoprawnych.
Jeżeli w związku z udziałem w konkursie Uczestnik poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np.
telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w
szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu
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prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach
marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej
jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące
postanowienia:
a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie
uniemożliwia udziału w Konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu,
b) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO.)
d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe
będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec
przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną
zgodę.
Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania
od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania
dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących
informacji:
(i) o celach przetwarzania danych,
(ii) o kategoriach przetwarzanych danych,
(iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym
ma zamiar ujawnić dane,
(iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o
sposobie ich realizacji,
(v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
(vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego
konsekwencjach;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora
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niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora
niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia
zapomnianym”).
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od
Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących
przypadkach, gdy:
(i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych
przez Organizatora,
(ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się
usunięciu danych,
(iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne
uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w
ustrukturyzowanym,

powszechnie

używanym

formacie

danych

osobowych

dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu
administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
e) Prawo to przysługuje jeśli:
(i)

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

(ii)

dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

Osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, jak
również do cofnięcia udzielonej zgody.
Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie
stosownego wniosku:
(i) w formie pisemnej, na adres: Delfin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa ul. Oświęcimska 52, 32 – 651 Nowa Wieś
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Wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być
również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu
zgody.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza
przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

18.

Zgłaszając się do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na
zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
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