Regulamin Konkursu „WALLDESIGN Pokaż Twoją ścianę inspiracji”
I.

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest SWISS KRONO sp. z o. o. z siedzibą w Żarach przy ul. Serbskiej 56,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000052023, o kapitale
zakładowym w wysokości 60.000.000,00 zł, NIP 928-00-12-700 (dalej: Organizator).

2. Fundatorem nagrody jest SWISS KRONO sp. z o. o. z siedzibą w Żarach przy ul. Serbskiej 56,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000052023, o kapitale
zakładowym w wysokości 60.000.000,00 zł, NIP 928-00-12-700 (dalej: Fundator).

3. Obsługę konkursu, w imieniu i na rzecz Organizatora, zapewnia WILLS INTEGRATED Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Życzliwej 33/2, posiadający NIP 8943038718, (dalej:
Koordynator).

4. Celem konkursu jest promocja towarów i usług Organizatora.
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.
7.
8.
9.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www Organizatora: http://walldesign-konkurs.pl/.
Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
Przed wzięciem udziału w konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem konkursu.
Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje
wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.

10. Konkurs trwa od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. (okres trwania konkursu).
11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z
2019r., poz. 847 z późn. zm.).

12. Ogłoszenie o Konkursie umieszczone jest na stronie http://walldesign-konkurs.pl/, w postaci
podstrony zawierającej pytanie/zadanie konkursowe, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe
informacje dotyczące Konkursu, w tym w szczególności dotyczące nagród i terminów losowania.
II.
Uczestnik i zasady konkursu.

13. Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych oraz zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki
określone w Regulaminie.

14. Uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź w pojedynczym losowaniu. W razie przesłania
przez uczestnika więcej, niż jednej odpowiedzi w Konkursie weźmie udział odpowiedź przesłana
jako pierwsza.

15. Zgłoszenia konkursowe nie mogą naruszać przepisów prawa ani też naruszać praw osób
(podmiotów) trzecich, nie mogą przekazywać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w
szczególności uznanych za obelżywe, kojarzących się z przemocą, rasizmem lub dyskryminacją
na jakimkolwiek tle lub odnoszących się do polityki, religii (w tym symboli religijnych), hazardu,
alkoholu, wyrobów tytoniowych, mogących urazić uczucia religijne lub dotyczących działań
sprzecznych z prawem.

16. Uczestnik konkursu przesyłając zadanie konkursowe przenosi na Organizatora majątkowe
prawa autorskie do treści objętych zgłoszeniem konkursowym na dowolne wykorzystanie
opublikowanej treści przez Organizatora w szczególności poprzez dodanie logo Organizatora,
publikację w Internecie, w kanałach socialmediowych Organizatora, wykorzystanie w
działaniach promocyjnych Organizatora, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
konkursu.

17. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii inspirowanej wzorami paneli
dekoracyjnych Walldesign firmy SWISS KRONO, należy przesłać je w formacie JPG, plik nie
powinien przekraczać 20MB. Zadanie konkursowe należy przesłać do Organizatora poprzez
formularz zgłoszeniowy na stronie http://walldesign-konkurs.pl/, gdzie należy podać imię,
nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
III.
Laureat konkursu.

18. Organizator wyłoni:
a) 3 (trzech) laureatów spośród zgłoszeń nadesłanych w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r.
b) 3 (trzech) laureatów spośród zgłoszeń nadesłanych w okresie od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r.
c) 3 (trzech) laureatów spośród zgłoszeń nadesłanych w okresie od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r.
d) 3 (trzech) laureatów spośród zgłoszeń nadesłanych w okresie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.
e) 3 (trzech) laureatów spośród zgłoszeń nadesłanych w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.
f) 1 (jednego) laureata spośród zgłoszeń nadesłanych w okresie od 01.08.2020 r. do 31.08.20 r.
- łącznie zostanie wyłonionych 16 (szesnastu) laureatów.

19. Każdy laureat zostanie wyłoniony na podstawie subiektywnej oceny nadesłanych zgłoszeń.
20. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznanej nagrodzie mailowo, telefonicznie oraz na
profilu SWISS KRONO w serwisie Facebook.

21. Imię i nazwisko laureata (zgodnie z danymi podanymi na profilu Uczestnika) zostanie
opublikowane
przez
Organizatora
w
serwisie
Facebook.com
na
profilu
‘www.facebook.com/SWISSKRONOGroup/’, oraz na stronie http://walldesign.swisskrono.pl/,
na co Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę.

22. Zwycięzca, który chce odebrać nagrodę powinien wysłać wiadomość prywatną na
www.facebook.com/SWISSKRONOGroup/ w ciągu 14 dni od daty zamieszczenia informacji o
wygranej, następnie potwierdzić adres, na który zostanie wysłana przesyłka kurierska. Nie
dotyczy kodów na zakupy w Westwing Now.

23. Jeżeli zwycięzca w ciągu 14 dni od daty zamieszczenia informacji o wygranej nie zgłosi danych
niezbędnych do odbioru nagrody, bądź w przypadku osobistego odbioru w tym terminie nie
zgłosi się po odbiór nagrody, nagroda przepada, a o jej przeznaczeniu decyduje Organizator.

24. Nagroda nie może zostać wymieniona na inną. Nie ma możliwości zamiany nagrody na wartość
pieniężną. Laureat konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

25. Nagrodami w konkursie są: Instax mini 9 + zestaw wkładów, Kamera Samsung Gear 360 SMC200, Karta prezentowa westwingnow 500 zł – o wartości 1.500 zł. W sierpniu przyznane
zostaną panele Walldesign w ilości 20 m2, o łącznej wartości 1979 zł.

26. Jeśli Nagroda nie zostanie wydana z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź taką, co, do
której zwycięzca konkursu utraci prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie,
pozostanie do dyspozycji Organizatora. Nagroda przepada a Laureat traci do niej prawo jeśli w
terminie wskazanym w punkcie 24 nie wskaże danych niezbędnych do nadania takiej przesyłki
tj. imienia i nazwiska odbiorcy wraz z adresem zamieszkania.

27. Organizator zastrzega możliwość zmiany Nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z
przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do
przyznania Nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do Nagród wymienionych wyżej.

28. Odbiór nagród odbywa się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nagrody są
dostarczane przesyłką kurierską za wyjątkiem kodów do Westwing Now.

29. Do każdej nagrody głównej przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna wyliczona według
wzoru "[10/9*X] – X". Nagrodę zaokrągla się do pełnych złotych. Dodatkowa nagroda pieniężna
przewidziana jest na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej. Nagroda ta zostanie
potrącona przez Fundatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od
osób fizycznych od wygranej zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Nagroda pieniężna nie zostanie przekazana Laureatowi tylko
zostanie rozliczona na poczet podatku i uiszczona przez Fundatora Konkursu na rachunek
właściwego Urzędu Skarbowego Laureata. W przypadku zrzeczenia się lub nieodebrania
nagrody rzeczowej, podatek od nagrody, o którym mowa powyżej nie zostanie naliczony, a
Uczestnik Konkursu utraci prawo do dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w
niniejszym punkcie. Za pobranie i odprowadzenie podatku, o którym mowa powyżej, do urzędu
skarbowego odpowiedzialny jest wyłącznie Fundator, przy czym uczestnik Konkursu ponosi
odpowiedzialność za podanie swoich prawidłowych danych do dopełnienia obowiązku
fiskalnego. Celem otrzymania Nagrody, Laureat musi przekazać do Organizatora następujące
dane: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa
urzędu skarbowego, w którym rozlicza się Laureat.
IV.

Dane osobowe.

30. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Organizator tj. SWISS KRONO sp.
z o.o.

31. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się: listownie na adres: ul. Serbska 56, 68200 Żary lub elektronicznie na adres e-mail: mojedane@swisskrono.pl

32. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestnika konkursu wyłącznie na potrzeby
realizacji Konkursu i wręczenia nagrody, w szczególności w celu:
a. rozstrzygnięcia konkursu, przyznania i wysyłki nagród, publikacji danych o laureacie w
serwisie internetowym Facebook oraz utrzymania kontaktu z Uczestnikiem (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO),
b. realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości i podatków, w tym prowadzenie
dokumentacji księgowo-podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

33. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane:
- 2 miesiące liczone od dnia zakończenia konkursu – w przypadku osób, które nie zostały
Laureatami,
- 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym przyznano nagrodę – w przypadku
Laureatów.

34. Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione:

- zaufanym podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym
wybrane systemy i rozwiązania informatyczne oraz podmiotom wspierającym Organizatora w
organizacji Konkursu,
- podmiotom świadczącym usługi księgowe i podatkowe,
- podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
- podmiotom windykacyjnym i kancelariom prawnym.

35. Dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane przez Organizatora poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego
charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, który posiada certyfikat EU-USPrivacy Shield potwierdzający odpowiedni poziom ochrony danych, zgody z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych (2016/679).

36. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcie,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz złożenia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych).

37. W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt. IV pkt. 36 Uczestnik powinien skontaktować
się z Organizatorem listownie na adres wskazany w pkt. IV pkt. 31 lub za pomocą wiadomości
elektronicznej na adres mojedane@swisskrono.pl

38. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

39. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
V.

Postępowanie reklamacyjne.

40. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu Organizatora, który stanowi wyraz
obiektywnej oceny nadesłanych zgłoszeń.

41. Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu konkursu z uwagi na niezgodność
przebiegu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić
te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail) w terminie 3 (słownie: trzech)
dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w
ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania wyników konkursu, na adres: Wills Integrated Sp. z
o.o., Życzliwa 33/2, 53-030 Wrocław.

42. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od
daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający
nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w
piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.
VI.

Postanowienia końcowe.

43. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny.

44. Organizator może w każdym terminie unieważnić konkurs i nie rozstrzygnąć jej bez podania
przyczyn.

45. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa.

Regulamin obowiązuje od 1 marca 2020 roku.

