REGULAMIN KONKURSU BANKU POCZTOWEGO pod nazwą: „PRZYGODYWPORZĄDKU”
Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce Konkursu.
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą
„PRZYGODYWPORZĄDKU”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Konkurs organizowany jest przez spółkę GRANDES KOCHONOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie 03-976, przy ulicy Rzymskiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000264196 o kapitale zakładowym 50.000 PLN opłaconym w całości, numer NIP
5252375920, nr Regon 140694356; (dalej „Organizator”), na zlecenie spółki Bank Pocztowy. S.A z siedzibą w
Bydgoszczy (85-959) przy ulicy Jagiellońskiej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS0000010821; o numerze NIP
554-031-42-71, REGON 002482470 o kapitale zakładowym 128 278 080,00 PLN, opłaconym w całości (dalej
„Bank Pocztowy”).
3. Organizator może powierzyć wykonanie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu innemu
podmiotowi za uprzednią pisemną zgodą Banku Pocztowego.
4. Fundatorem nagród w Konkursie „PRZYGODYWPORZĄDKU” jest Organizator (dalej również „Fundator”).
5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej
WWW.PRZYGODYWPORZADKU.PL (dalej: „Strona Konkursowa”).
6. Konkurs trwa w okresie od dnia 22.07.2019 r. od godziny 15:00 do dnia 6.09.2019 r. do godziny 12:00 (dalej
„Czas trwania Konkursu”) zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) w okresie od dnia 22.07.2019 r. od godziny 15:00 do dnia 6.09.2019 r. do godziny 12:00 należy zgłosić udział
w Konkursie w sposób opisany w Sekcji 3 ust. 1 Regulaminu;
b) w okresie od dnia 9.09.2019 r. do dnia 13.09.2019 r. jury zapozna się i dokona wyboru zwycięskich osób,
zgodnie z zasadami, o których mowa w Sekcji 4;
c) dnia 17.09.2019 r. do godziny 15:00 Organizator powiadomi zwycięzców o przyznaniu im nagród, o których
mowa w Sekcji 4 ust. 1.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
Sekcja 2. Uczestnicy.
1. Z zastrzeżeniem Sekcji 3, w Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. Uczestnikami mogą być również osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które
ukończyły lat 13 za pisemną zgodą swoich prawnych opiekunów (rodziców, przysposabiających, kuratorów
ustanowionych dla częściowo ubezwłasnowolnionych).
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć przedstawiciele, członkowie organów oraz pracownicy Organizatora/
Fundatora oraz Banku Pocztowego oraz członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, małżonkowie,
osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
4. Każda osoba spełniająca wymagania opisane w ust. 1-3 powyżej może wziąć udział w Konkursie tylko jeden
raz i jedynie przy użyciu jednego adresu e-mail.
Sekcja 3. Zasady Konkursu.
1. Osoby, o których mowa w Sekcji 2 powyżej stają się uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnicy”) poprzez łączne
spełnienie następujących działań:
a) Obejrzeć w Czasie Trwania Konkursu 4 (cztery) odcinki cyklu „EnveloPrzygody Adama i Pandy” (dalej
„Filmy”) umieszczone na Stronie Konkursowej pod adresem www.przygodywporzadku.pl/filmy;
b) Rozwiązać quiz dotyczący Filmów poprzez udzielenie poprawnych odpowiedzi na 4 (cztery) pytania
zamknięte jednokrotnego wyboru;
c) Udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte związane z Filmem „Kurs oszczędzania na kursach walut” o treści
„W których z trzech zaproponowanych miejsc podróży chciałabyś/chciałbyś przeżyć swoją wakacyjną
przygodę i dlaczego” (dalej „Praca Konkursowa”). Odpowiedź powinna zawierać się w limicie 500 znaków
ze spacjami.
d) Dokonać zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”) za pośrednictwem Strony Konkursowej, poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego (dalej „Formularz Zgłoszeniowy”) znajdującego się pod quizem i pytaniem
otwartym. Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy powinien zawierać:
a. dane osobowe- t. j. imię, nazwisko, adres e-mail;
b. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptację, zawierające
ponadto zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych Regulaminem i zobowiązanie do
jego przestrzegania /poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „checkbox”);

c.
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3.
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zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na zasadach określonych w
Regulaminie /poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „checkbox”);
d. oświadczenie, że zgłaszającemu przysługują wszelkie prawa autorskie do przesłanej Pracy
Konkursowej i udzielenie Organizatorowi / Bankowi Pocztowemu nieodpłatnej licencji na
korzystanie z Pracy Konkursowej zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie /poprzez
zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „checkbox”),
e) Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego – należy kliknąć ikonę „Wyślij” wyświetlającej się po
kompletnym wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego;
f) Zgłoszenie Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych dodatkowo musi być
poprzedzone wysłaniem przez opiekuna prawnego wiadomości e-mail, na adres
konkurs@przygodywporzadku.pl z załączeniem skanu dokumentu, w postaci zgody rodziców bądź
opiekunów prawnych oraz podając w treści wiadomości e-mail: adres mailowy podany w Formularzu
Zgłoszeniowym, do którego odnosi się oświadczenie (t.j. adres mailowy Uczestnika nie posiadającego
pełnej zdolności do czynności prawnych). Wówczas taki Uczestnik Konkursu działa przez osobę uprawnioną
do reprezentacji lub osobę do kontaktu (dalej: „Osoba Kontaktowa”), wskazaną w Formularzu
Zgłoszeniowym.
Prace Konkursowe zgłaszane do Konkursu muszą być pracami samodzielnymi Uczestników, nie mogą stanowić
cudzych utworów, jak również opracowania cudzych utworów.
Organizator jest uprawniony do pominięcia Prac Konkursowych, które;
a) nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie;
b) naruszają prawo lub dobre obyczaje;
c) zawierają wulgaryzmy, ataki słowne na osoby fizyczne ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz sformułowania
wskazujące na promowanie, reklamowanie przedsiębiorców, a w szczególności wzmiankujące podmioty
prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora/ Fundatora czy Banku Pocztowego;
d) naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich.
Poprzez Zgłoszenie swojej Pracy Konkursowej i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w sposób, o którym
mowa w ust. 1 pkt d) ppkt b powyżej, Uczestnicy oświadczają, że:
a) przysługują im wszelkie prawa autorskie do przesłanej Pracy Konkursowej;
b) wyrażają zgodę na wykorzystanie Pracy Konkursowej w celu udziału w Konkursie, zgodnie z zasadami
niniejszego Regulaminu w zakresie, o którym mowa w niniejszym ust. 4 pkt c) ppkt a.- i. poniżej;
c) udzielają Bankowi Pocztowemu, bez dodatkowych opłat, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania
dalszej licencji na rzecz osób trzecich, na korzystanie ze zgłoszonej Pracy Konkursowej (w tym zawartego
w nim autorskiego wykonania), bez ograniczeń terytorialnych, na okres do dnia 31.12.2019 r., w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w
zakresie:
a. utrwalenia przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co
obejmuje w szczególności utrwalenie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
analogową, cyfrową i optyczną (bez ograniczeń ilościowych),
b. zwielokrotnienia (bez ograniczeń ilościowych) wszelkimi znanymi technikami, w szczególności techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową i optyczną,
c. wprowadzenia do pamięci komputera, dokonywanie cyfrowej obróbki Pracy Konkursowej,
umieszczanie i wykorzystywanie w Internecie, w szczególności w ramach publikacji online,
d. wprowadzania, wyświetlanie, stosowanie, używanie, przekazywanie i przechowywanie Pracy
Konkursowej (również, gdy w tym celu niezbędne jest jej zwielokrotnienie),
e. wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono
Pracę Konkursową,
f. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a
także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także za pomocą połączeń internetowych
oraz połączeń opartych na technologiach telefonii komórkowej, jak również transmisji wideo lub
audio, poprzez telefon stacjonarny lub bezprzewodowo,
g. adaptowania całości lub części Pracy Konkursowej przez nadanie im różnego rodzaju form oraz
utrwalania, powielania, korzystanie i rozporządzanie tak zmienionym Pracami Konkursowymi lub ich
częścią,
h. modyfikowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, uzupełnień, wykorzystywanie dowolnej
części Prac Konkursowych w innych opracowaniach, wykonywanie opracowań i zezwalania na ich
wykonywanie osobom trzecim,

i. wykorzystywania Pracy Konkursowej (w całości lub w wybranej części) w działaniach marketingowych
Organizatora / Fundatora lub Banku Pocztowego, w tym do promocji i dozwolonej reklamy produktów
Organizatora / Fundatora i Banku Pocztowego, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich
materiałach publikowanych dla celów promocyjnych w/w podmiotów.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału Zgłoszenia przesłane przez Uczestników za pośrednictwem Strony
Konkursowej przed rozpoczęciem Konkursu ani po zakończenia okresu, do którego Zgłoszenie powinno
zostać przesłane zgodnie z ust. 6 pkt a Sekcji 1 Regulaminu.
Sekcja 4. Nagrody, wyłonienie Zwycięzców i przyznanie Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) 1x Rower górski SPECIALIZED o wartości 2100 PLN netto (dalej „Nagroda I stopnia”);
b) 3 x GoPro7 WHITE o wartości 900 PLN netto (dalej „Nagroda II stopnia”);
c) 5 x karta prezentowa Decathlon o wartości 200 PLN netto (dalej „Nagroda III stopnia”)
(dalej łącznie „Nagrody”).
2. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których Prace Konkursowe zostały uznane za najbardziej
kreatywne, pod warunkiem uprzedniego udzielenia poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte oraz po
spełnieniu przez tych Uczestników warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie i w powszechnie
obowiązujących przepisach.
3. Spośród Uczestników, biorących udział w Konkursie, Jury składające się z 4 osób (wskazanych przez
Organizatora/ Fundatora) wyłoni 9 Zwycięzców Konkursu (dalej „Zwycięzcy”), którym przyzna Nagrody I, II i
III stopnia. Przy wyborze Zwycięzców, Jury bierze pod uwagę poprawność udzielonych odpowiedzi na pytania
zamknięte oraz kryteria artystyczne (m.in. kreatywność, zaangażowanie, innowacyjność, oryginalność oraz
poprawność językowa Pracy Konkursowej).
4. Spośród 9 Zwycięzców Jury w zależności od stopnia kreatywności związanej z Praca Konkursową, wyłoni
jednego Zwycięzcę I miejsca, któremu przyznana zostanie Nagroda I stopnia (dalej „Zwycięzca I miejsca”), 3
Zwycięzców II miejsca, którym przyznane zostaną Nagrody II stopnia (dalej „Zwycięzcy II miejsca”) oraz 5
Zwycięzców III miejsca, którym zostaną przyznane Nagrody III stopnia (dalej „Zwycięzcy III miejsca”).
5. Dodatkowo każdemu laureatowi – Zwycięzcy - przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 11,11%
wartości należnej Nagrody. Z ww. nagrody pieniężnej Organizator jest uprawniony potrącić należność na
poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od wartości zdobytej w
Konkursie nagrody. Pobrana kwota zostanie w stosownym terminie odprowadzona przez Organizatora
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
6. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej Prac Konkursowych takiej samej liczby głosów, co
powodowałoby zwiększenie liczby Zwycięzców powyżej 9 Uczestników, o tym, która z Prac Konkursowych
uzyska wyższą lokatę i zostanie Zwycięzcą wyższego miejsca, decyduje głos Organizatora.
7. Wskazanie Zwycięzców Konkursu, spośród Uczestników, którzy brali udział w Konkursie, nastąpi w dniu
17.09.2019 r. do godziny 15:00 za pośrednictwem wiadomość e-mail wysłanej do każdego Zwycięzcy na
wskazany w Zgłoszeniu adres mailowy.
8. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Zwycięzców Konkursu zamieniane na inne nagrody, bądź środki
pieniężne, ani też nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę Konkursu na rzecz innych Uczestników lub
podmiotów trzecich.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, nieprecyzyjnych lub
nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród.
Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odebrania Zwycięzcy Konkursu Nagrody, jeśli już po
ogłoszeniu wyników Konkursu okaże się, że Zwycięzca Konkursu nie spełnił warunków wskazanych w
niniejszym Regulaminie lub podał w Formularzu Zgłoszeniowym informacje niezgodne z rzeczywistością lub
złożył oświadczenia niezgodne z rzeczywistością, bądź też Zwycięzca nie spełnia warunków wskazanych w
niniejszym Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
10. Pod warunkiem spełnienia przez Uczestników będących Zwycięzcami Konkursu warunków wskazanych w
niniejszym Regulaminie, Fundator do dnia 30.10.2019 r. przekaże Nagrody w Konkursie. W przypadku
opóźnienia spowodowanego okolicznościami leżącymi po stronie Uczestników lub po stronie innych osób,
za które Fundator nie odpowiada, termin ufundowania Nagrody w Konkursie przez Fundatora może ulec
odpowiedniemu wydłużeniu.
11. Warunkiem koniecznym do odbioru przez Zwycięzców Nagrody jest wypełnienie i podpisanie przez tych
Uczestników kwestionariusza osobowego, umożliwiającego rozliczenie Nagrody z właściwym Urzędem
Skarbowym.
12. Nagrody nieodebrane z przyczyn leżących po stronie Uczestników, będą pozostawione w siedzibie
Organizatora pod adresem określonym w Sekcji 1 do dnia 20.12.2019 r. Po upływie tego terminu prawo do
Nagrody wygasa. Nagrody pozostaną wówczas w dyspozycji Organizatora.

13. Wydanie Nagrody stwierdzone zostanie protokołem przekazania Nagrody, który powinien być podpisany
przez Uczestników. Podpis pod doręczeniem przesyłki kurierskiej stanowi podpis, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym.
Sekcja 5. Zasady przetwarzania danych osobowych.
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników i Osób Kontaktowych jest Bank Pocztowy, z którym
można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959
Bydgoszcz. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, dane osobowe Uczestników i Osób Kontaktowych w
celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane też przez Organizatora, będącego ich administratorem
w zakresie dotyczącym rozliczenia z organami podatkowymi, o którym mowa w sekcji 4 ust. 11 oraz do
przekazania nagród Uczestnikom.
2.
W Banku Pocztowym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za
pomocą: poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz z dopiskiem
„Inspektor Ochrony Danych”, poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: informacja@pocztowy.pl z
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3.
W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:
a) w przypadku Uczestników:
a. imię i nazwisko,
b. adres e- mail;
b) w przypadku Uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – poza danymi
wskazanymi w pkt. a Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych dodatkowo
dane Osób Kontaktowych w postaci:
a. imię i nazwisko Osoby Kontaktowej,
b.
adres e- mail Osoby Kontaktowej.
4.

a)

b)
c)
d)
e)
5.

Dane osobowe Uczestników i Osób Kontaktowych będą przetwarzane w następujących celach:
w celu poprawnego przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody podstawa z 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)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) dalej jako „RODO”;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jako realizacja prawnie
uzasadnionego interesu Banku Pocztowego oraz Organizatora polegającego na zabezpieczeniu Banku
Pocztowego oraz Organizatora na wypadek pojawienia się roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu archiwalnym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Banku Pocztowego polegającego na
archiwizacji zgromadzonej dokumentacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu poprawnego rozliczenia przyznanej Nagrody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Banku Pocztowego w przypadku
wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania
Bank Pocztowy jako administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych (stosując środki
organizacyjne i techniczne mające na celu należyte zabezpieczenie danych osobowych, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii udostępnionych danych, w szczególności zobowiązuje się zabezpieczyć dane przed
ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym lub dostępem do nich osób nieupoważnionych, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem) m.in. poprzez zapewnienie w
stosownym przypadku:
a) pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych;
b) zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług
przetwarzania;
c) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego
lub technicznego;
d) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
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Podanie danych osobowych w Formularzu Zgłoszeniowym przez Uczestnika lub Osobę Kontaktową,
zaznaczenie okienka wyboru (tzw. „checkbox”) przy zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Bank
Pocztowy i Organizatora w celu udziału w Konkursie oraz kliknięcie przycisku „WYŚLIJ” jest przyzwoleniem
(zgodą) osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Bank Pocztowy
oraz Organizatora w zakresie i w celach określonych w Regulaminie. Uczestnik lub Osoba Kontaktowa ma
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zaznaczając okienko wyboru (tzw. „checkbox”) przy zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Bank
Pocztowy w celu marketingowych Uczestnik lub Osoba Kontaktowa wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług przez Bank Pocztowy.
Uczestnik lub Osoba Kontaktowa ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofniecie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnicy i Osoby Kontaktowe oświadczają, że w przypadku przekazania w Formularzu Zgłoszeniowym
danych osobowych osób trzecich, poinformowały te osoby o przekazaniu ich danych, pozyskały od tych osób
wymagane zgody, w tym zgodę na wykorzystanie przez Bank Pocztowy i Organizatora Pracy Konkursowej
zgodnie z zasadami opisanymi w Sekcji 3 ust 4 Regulaminu. Bank Pocztowy zastrzega sobie prawo do zażądania
przedłożenia przez Uczestników lub Osoby Kontaktowe dowodów, na realizację obowiązku informacyjnego o
przekazaniu ich danych Bankowi Pocztowemu oraz zgód na wykorzystanie Pracy Konkursowej zgodnie z
zasadami wskazanymi w Regulaminie. Przedłożenie tych dowodów powinno nastąpić w formie pisemnej lub
elektronicznej w terminie wyznaczonym przez Bank Pocztowy nie krótszym jednak niż 5 dni kalendarzowych.
Uczestnikowi i Osobie Kontaktowej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu (również z przyczyn związanych z
szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych, które Bank Pocztowy oraz Organizator realizuje na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić kontaktując się z Bankiem Pocztowym
osobiście, elektronicznie, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. W takim przypadku Bank Pocztowy przestanie
przetwarzać dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla
Banku Pocztowego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i
wolności osoby, której dane dotyczą, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
Dane osobowe Uczestników i Osób Kontaktowych będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub
związanych z udziałem w Konkursie lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych
osobowych wynikających z przepisów prawa.
Dane osobowe Uczestników i Osób Kontaktowych mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane
w imieniu lub na rzecz Banku Pocztowego lub innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych
przepisów.
Uczestnikom oraz Osobom Kontaktowym przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich
sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
Dane osobowe Uczestników i Osób Kontaktowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz
organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiaru przekazania podanych przez Państwa danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Bank Pocztowy może je przekazać,
zapewniając odpowiedni stopień ich ochrony lub odpowiednie zabezpieczenia. W takiej sytuacji Organizator
umożliwia uzyskanie kopii danych przekazywanych do państw trzecich.
W trakcie przetwarzania danych osobowych Uczestników i Osób Kontaktowych nie będzie dochodzić, na
podstawie przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do
profilowania.
Podanie danych osobowych w Formularzu Zgłoszeniowym przez Uczestnika lub Osobę Kontaktową jest
całkowicie dobrowolne, ale niezbędne, aby móc wziąć udział Konkursie.

SEKCJA 6. Wyłączenie odpowiedzialności i postanowienia końcowe.
1. Z chwilą Zgłoszenia Uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne
naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które
zostały zawarte w Zgłoszeniu i/lub Pracy Konkursowej. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób
trzecich, Uczestnicy zwolnią Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadczają, że ponoszą pełną
odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.
2. Organizator, Fundator ani podmioty, przy pomocy których wykonują oni Konkurs, nie ponoszą
odpowiedzialności za podanie przez Uczestników danych i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, za

3.
a)
b)
c)
d)
4.
5.
6.
7.

8.
9.

wady prawne Zgłoszenia, za naruszenie przez Uczestników praw osób trzecich, jak również za problemy
techniczne Uczestników związane z niemożnością przystąpienia i uczestnictwa w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie nadto możliwość wykluczenia Uczestników z udziału w Konkursie, w
przypadku:
naruszenia przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu;
naruszenia przepisów prawa;
powzięcia informacji o naruszeniu praw autorskich lub praw do wizerunku osób trzecich;
podania w Formularzu Zgłoszeniowym informacji niezgodnych z rzeczywistością lub złożenia przez
Uczestników oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością bądź nie zgłoszenia przez Uczestników zmiany
danych.
Wykluczenie Uczestników z Konkursu czyni ich Zgłoszenie udziału w Konkursie bezskutecznym i
uniemożliwia im wzięcie udziału w Konkursie (w tym otrzymanie Nagrody).
W przypadku wykluczenia z Konkursu Uczestników, którym zostały przyznane Nagrody, obowiązani oni
będą do zwrotu Organizatorowi przyznanej Nagrody.
Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Internetu na Stronie Konkursowej.
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na następujący adres Organizatora:
konkurs@przygodywporzadku.pl w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacje
będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji, a o
decyzji reklamujący zostanie poinformowany listem poleconym lub za pośrednictwem poczty email.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.
Konkurs podlega prawu polskiemu.
Niniejszy Konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. 2019. poz. 847 z późn. zm.). Uczestnictwo w niniejszym Konkursie nie jest
uzależnione od nabycia jakiegokolwiek produktu, losu bądź usługi, a wygrana w Konkursie nie zależy
wyłącznie od przypadku.

