Regulamin Konkursu „Retro Aranżacje VI edycja”

§1 Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Retro Aranżacje VI edycja” zwanej dalej [„Konkursem”] jest
RETRO S.A. z siedzibą przy ul. Nowopogońskiej 98, 41-250 Czeladź, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII
Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000845831, posługująca się nr REGON 386306984, NIP
6252473764; zwany dalej [„Organizator”].
2. Fundatorami nagrody jest RETRO S.A. ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź, zwany dalej
[„Fundator”].
3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez portal Facebook. Za
wszelkie spory powstałe w wyniku Konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego
Organizator.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych osoba fizyczna, która dokonała zakupów produktów marki RetroCegla.pl lub
retro-cegly.pl i spełniła wszystkie warunki niniejszego Regulaminu zwanej dalej [„Uczestnik”].
5. W

Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy

Organizatora oraz podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby
działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.
6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
8. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem platformy https://pollunit.com/.
9. Konkurs trwa do 31.07.2021 r., zwany dalej [„Czas Trwania Konkursu”].
10. Termin nadsyłania realizacji do 11.07.2021 r. do godz. 23:59.
11. Głosowanie na nadesłane zdjęcia konkursowe trwa od 14.07.2021 r. do 31.07.2021 r. do godz
23:59.
12. Ogłoszenie zwycięzców głosowania nastąpi do 15.08.2021 r. na profilach w mediach
społecznościowych Facebook oraz Instagram Organizatora.
13. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny będzie przez cały Czas Trwania Konkursu.
14. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
15. Udział w Konkursie jest technicznie możliwy za pomocą komputera, tabletu i telefonu
komórkowego, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
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§2 Warunki i zasady uczestnictwa oraz głosowania w Konkursie

1. Konkurs „Retro Aranżacje VI edycja” przeprowadzany będzie jedynie w czasie określonym
niniejszym Regulaminie.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Godziny oraz daty rozpoczęcia i zakończenia Konkursu liczone są według czasu polskiego
obowiązującego w okresie trwania Konkursu.
5. Terminy poszczególnych etapów konkursu mogą ulec wydłużeniu w przypadku konieczności
przeprowadzenia dogrywki lub względów technicznych.
6. Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do wykonanych fotografii na
polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą publikacji zdjęć na platformie
https://pollunit.com/.
8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że prawa autorskie do zdjęć mu przysługują i są wolne od
roszczeń oraz nie naruszają praw osób trzecich.
9. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać zdjęcia realizacji na płytkach marki
RetroCegla.pl

lub

retro-cegly.pl

na

stronie

konkursowej:

https://pollunit.com/polls/6_edycja_konkursu_retro_aranzacje
10. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Klienci, którzy zakupili oryginalne płytki ceglane
marki RetroCegla.pl lub retro-cegly.pl w terminie od 01.03.2018 r. do 31.05.2021 r.
11. Każdy Uczestnik może przesłać więcej niż 1 zdjęcie. Każde zdjęcie Uczestnik prześle osobno.
12. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać zachowując ciągłość zgłoszeń.
13. Przesłane przez Użytkownika zdjęcia, przed publikacją na stronie muszą zostać zweryfikowane
oraz zaakceptowane przez Administratora Konkursu, co oznacza, że na stronie pojawiać będą
się z opóźnieniem. Opóźnienie może potrwać do kilku dni.
14. Jury wybierze od 1 do 6 zdjęć spośród przesłanych przez Uczestnika Konkursu, które zostaną
opublikowane na stronie głosowania w formie kolażu z wybranych zdjęć.
15. Nie ma możliwości wymiany opublikowanego przez Organizatora kolażu zdjęć, który zostanie
poddany głosowaniu.
16. Zgłoszone zdjęcia muszą zostać przesłane w dobrej jakości tj. zgodnie z poniższymi
minimalnymi wymaganiami:
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A. co najmniej 2449 pikseli szerokości,
B. co najmniej 1633 pikseli wysokości,
C. zdjęcia w kolorze, dobrze oświetlone,
D. opisane w następującym formacie: nazwa zakupionego lica, lp. (liczbę porządkową zdjęcia
należy wpisać w przypadku przesłania kilku zdjęć, każde z nich należy kolejno
numerować).
E. zdjęcia wyraźne, bez tzw. mgły,
F. zdjęcia pojedyncze, nie w formie gotowego kolażu.
17. W celu dokonania zgłoszenia Uczestnika należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką, jako
obowiązkowe pola Formularza Rejestracyjnego. Formularz Rejestracyjny wymaga podania
następujących danych:
A. adres e-mail - adres mailowy użyty podczas zakupów w sklepie RetroCegla.pl lub retro-cegly.pl
(dane widoczne wyłącznie dla administratorów),
B. numer telefonu - numer telefonu użyty podczas zakupów w sklepie RetroCegla.pl lub
retro-cegly.pl (dane widoczne wyłącznie dla administratorów),
C. nazwę zakupionego lica (dane widoczne wyłącznie dla administratorów),
D. imię i nazwisko klienta dokonującego zakupu (dane widoczne wyłącznie dla administratorów),
E. tytuł zdjęcia w następującym formacie: nazwa zakupionego lica, lp. (liczbę porządkową
zdjęcia należy wpisać w przypadku przesłania kilku zdjęć, każde z nich należy kolejno
numerować).
F. imię i nazwisko lub przydomek autora zdjęcia - dane widoczne dla wszystkich Uczestników
Konkursu oraz osób oddających głosy.
18. Uczestnik Konkursu powinien zaakceptować klauzulę dotyczącą warunków uczestnictwa.
19. Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz zaakceptować go.
20. Przesyłając Formularz Rejestracji, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać dane w
Formularzu zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie
nie przystąpieniem do Konkursu.
21. Zabronione jest uczestniczenie w Konkursie jako więcej niż jeden Uczestnik.
22. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie
dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia w nim udziału.
23. Szczegółowe dane zawarte w §2 pkt. 17. A, B, D przesłane do Organizatora przez Uczestników
Konkursu nie zostaną opublikowane na stronie konkursowej.
24. Organizator Konkursu na podstawie przesłanych przez Uczestników Konkursu danych,
dokonana weryfikacji każdego Uczestnika Konkursu.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania Uczestników Konkursu drogą mailową o
zgłoszeniu zdjęć do Konkursu innych Uczestników.
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26. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania Uczestników Konkursu drogą mailową o
poszczególnych etapach przebiegu Konkursu.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Konkursu, bez ostrzeżenia. Za
nieuczciwe

działanie

będzie

poczytywane

w

szczególności

używanie

sprzętu

lub

oprogramowania, które zostało użyte, zaprojektowane lub przystosowane do wzięcia udziału w
Konkursu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez
uzyskanie nieuprawnionego wpływu na przebieg Konkursu.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia i/lub niepublikowania przesłanych przez
Uczestnika zdjęć, ze względu na niespełnienie wymagań określonych w §2 pkt. 16.
29. Organizator Konkursu, w każdym momencie jego trwania ma prawo wprowadzać zmiany do
niniejszego Regulaminu, bez obowiązku informowania o tym fakcie uczestników Konkursu.
30. Głosowanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy https://pollunit.com/.
31. Głosy na realizację można oddać we wskazanym przez Organizatora terminie, klikając ikonę
“serce” umieszczoną pod każdą realizacją.
32. Jedna osoba może oddać wyłącznie jeden głos z jednego urządzenia.
33. W przypadku oddania kolejnego głosu, poprzedni głos zostanie usunięty.
34. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania zdjęć realizacji Uczestników Konkursu wraz z
danymi autora zawartymi w §2 pkt. 17. C, E, F oraz imienia i pierwszej litery nazwiska na
stronie www.retrocegla.pl, na profilach w portalach społecznościowych Facebook i Instagram
oraz w innych miejscach, gdzie zostanie opublikowana informacja dotycząca przebiegu
Konkursu.
35. Organizator wszelkie istotne sprawy związane z Konkursem zamieszczał będzie na swojej
stronie internetowej www.retrocegla.pl lub/i na profilach w portalach społecznościowych
Facebook i Instagram oraz w innych miejscach, gdzie zostanie opublikowana informacja
dotycząca przebiegu Konkursu.

§3 Zasady przyznawania Nagrody

1. Nagrody w Konkursie „Retro Aranżacje VI edycja”, ufundowane przez Fundatora, są
przyznawane, zgodnie z Regulaminem, przez Organizatora.
2. Nagrody zostaną przyznane dla 10 realizacji, które otrzymają największą liczbę głosów w
głosowaniu.
3. Uczestnicy zostaną poinformowani o prawie do Nagrody wraz z informacją o Wynikach
Konkursu za pomocą wiadomości e-mail oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych
Facebook oraz Instagram na profilach Organizatora.
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4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Jeden Uczestnik może otrzymać w ramach przyznanej Nagrody jedną nagrodę fizyczną lub
elektroniczną, która nie przekracza określonej wartości Nagrody (brutto, wraz z kosztami
wysyłki) dla danego miejsca w rankingu.
6. Jeśli przyznana Nagroda jest nagrodą rzeczową o jej wartości decyduje Organizator.
7. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu “„Retro Aranżacje VI
edycja” nie przekracza kwoty 2000 zł brutto i tym samym nie podlega opodatkowaniu (art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT).
8. Organizator oraz Sponsorzy w żadnym stopniu ani w żadnym zakresie nie pokrywają (finansują)
ani nie zwracają (refinansują) jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez Uczestników w
związku z uczestnictwem w Konkursie.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do możliwości wskazania strony internetowej/
sklepu/ platformy, w którym Zwycięzca Konkursu wybierze swoją Nagrodę według podanego
klucza - §4 pkt. 1.
10. Sposób wysyłki nagród określi Organizator. Organizator o sposobie wysyłki poinformuje
Uczestników za pomocą wiadomości e-mail.
11. Nagrodą

nie

mogą

być

przedmioty,

które

wymagają

podania

szczegółowych,

personalizowanych cech podczas zamówienia.
12. Nagrodą nie mogą być przedmioty, które wymagają podania określonego rozmiaru podczas
zamówienia.
13. Nagrody nie podlegają wymianie oraz zwrotom.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Nagród w transporcie.
15. Organizator nie bierze udziału w postępowaniach reklamacyjnych dotyczących Nagród.
16. Kody rabatowe przekazane przez Organizatora nie łączą się.
17. Kody rabatowe zostaną przesłane przez Organizatora Konkursu na wskazany w Formularzu
Rejestracyjnym przez Uczestnika oraz osobę biorącą udział w głosowaniu adres mailowy.
18. Nagrody będą przekazane przez Organizatora do Zwycięzców Konkursu do 31.08.2021 r.
19. W przypadku nieodebrania Nagrody w terminie do 14 dni po uzyskaniu prawa do Nagrody lub
wysyłki Nagrody przez Organizatora (co nastąpi później) lub nie podania prawidłowych danych
niezbędnych do wysłania Nagrody lub podania błędnych danych do wysyłki prawo własności do
Nagrody pozostaje przy Organizatorze.
20. W przypadku nieodebrania Nagrody w terminie wskazanym przez punkt wysyłkowy za pomocą
wiadomości SMS, e-mail, powiadomień w aplikacji Organizator nie dokonuje ponownej wysyłki
Nagrody, a prawo własności do Nagrody pozostaje przy Organizatorze.
21. Wysyłka Nagród jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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§4 Nagrody

1. Dla 10 zwycięzców konkursu jako nagrody przyznany zostanie wybrany sprzęt AGD/RTV/home
accessory lub bony na zakupy zgodnie z poniższą listą nagród:
Przewidziano następujące nagrody:

1 miejsce: 1500 pln (wybierz dowolną nagrodę w kategorii AGD/RTV/home accessory do 1500 pln);
2 miejsce: 700 pln (wybierz dowolną nagrodę w kategorii AGD/RTV/home accessory do 700 pln);
3 miejsce: 400 pln (wybierz dowolną nagrodę w kategorii AGD/RTV/home accessory do 400 pln);
4 miejsce: 300 pln na zakupy w relaksacyjne.pl lub retro-cegly.pl;
5 miejsce: 200 pln na zakupy w relaksacyjne.pl lub retro-cegly.pl;
6 miejsce: 150 pln na zakupy w relaksacyjne.pl lub retro-cegly.pl;
7-10 miejsca: 100 pln na zakupy w relaksacyjne.pl lub retro-cegly.pl.
2. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma: 25% rabatu do wykorzystania na zakupy w retro-cegly.pl
oraz 25% rabatu w relaksacyjne.pl.
3. Każda osoba biorąca udział w głosowaniu, która poda swój adres mailowy otrzyma: 15% rabatu
do wykorzystania na zakupy w retro-cegly.pl oraz 15% rabatu w relaksacyjne.pl. Kod rabatowy
zostanie przesłany na wskazany podczas głosowania adres mailowy.
4. Każda osoba biorąca udział w głosowaniu otrzyma: 10% rabatu do wykorzystania na zakupy w
retro-cegly.pl oraz 10% rabatu w relaksacyjne.pl. Kod rabatowy zostanie wyświetlony po
zakończeniu głosowania.

§5 Postępowanie reklamacyjne

1. Prawo do składania Reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursów z
Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w Czasie Trwania Konkursu oraz w okresie
do 14 dni od dnia zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
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2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane drogą elektroniczną poprzez adres
e-mail: konkurs@retrocegla.pl, wraz z podaniem w tytule wiadomości: Konkurs „Retro
Aranżacje VI edycja”.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę/ Uczestnika składającego
Reklamację (Imię i nazwisko, adres e-mail podany przy Rejestracji Uczestnika w platformie)
oraz dokładny opis i powód Reklamacji. Jeżeli podane w Reklamacji informacje wymagają
uzupełnienia, przed rozpatrzeniem Reklamacji Organizator zwraca się o ich uzupełnienie.
4. Organizator rozpatruje Reklamację w terminie 14 dni od ich doręczenia oraz informuje
Uczestnika niezwłocznie o sposobie jej rozpatrzenia.
5. Podstawą rozpatrzenia Reklamacji będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i
postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. O rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji Organizator powiadomi drogą elektroniczną.
7. Decyzja Organizatora w przedmiocie Reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§6 Dane osobowe Uczestników

1. Przystępując do Konkursów Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez
Organizatora jako Administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia w
celach związanych z przebiegiem Konkursów, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i
wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.
2. Uczestnik Konkursu „Retro Aranżacje VI edycja” uzyskuje informację na podstawie art. 13 oraz
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„RODO”), że: https://retro-cegly.pl/rodo.
3. Administratorem danych osobowych, zwany dalej: [„Administrator”] jest: RETRO S.A. z siedzibą
przy ul. Nowopogońskiej 98, 41-250 Czeladź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS
0000845831, posługująca się nr REGON 386306984, NIP 6252473764.
4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Uczestnika) w
celu organizacji i realizacji Konkursu „Retro Aranżacje VI edycja”.
5. Uczestnik w każdej chwili może wycofać się ze zgody. Wycofanie się ze zgody należy złożyć
drogą mailową na adres: konkurs@retrocegla.pl do Administratora. Wycofanie się ze zgody
wiąże

się

z

brakiem

możliwości

dalszego przetwarzania danych Uczestnika przez

Administratora.
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6. Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe, wskazane do wysyłki Nagrody: imię i
nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz dane osobowe,
wskazane w Formularzu Rejestracyjnym podlegającym weryfikacji Uczestnika Konkursu jako
klienta marki RetroCegla.pl lub retro-cegly.pl: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora
usługi związane z realizacją Konkursu. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane organom
państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie
przepisów prawa.
8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie dłużej jednak niż przez:
A. okres 6 miesięcy po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci imienia i nazwiska, adresu
e-mail i adresu korespondencyjnego;
B. lub

do

czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia

usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagród.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również
przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich.
11. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Uczestnikowi
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

§7. Odpowiedzialność

1. Organizator zastrzega z przyczyn technicznych możliwość występowania przerw lub zakłóceń w
dostępie do platformy https://pollunit.com/, których powodem mogą być m.in.: modyfikacja,
modernizacja, rozbudowa lub konserwacja oprogramowania.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z
platformy https://pollunit.com/, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np.
stara wersja systemu operacyjnego, urządzenia mobilnego, uszkodzone urządzenie mobilne,
błędy związane z niekompatybilnością przeglądarki internetowej, zbyt niska prędkość łącza
internetowego) lub osób trzecich (dostawcy usług sieciowych, internetowych itd.).
konkurs@retrocegla.pl
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub
zaniechaniami Uczestników, w szczególności za korzystanie przez nich z platformy
https://pollunit.com/

w

sposób

niezgodny

z

obowiązującymi

przepisami

prawa

lub

Regulaminem.

§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo skrócenia, przedłużenia albo odwołania Konkursu „Retro Aranżacje VI
edycja” w każdym czasie, z ważnych powodów, o czym Organizator powiadomi na swoim
profilu w mediach społecznościowych Facebook oraz Instagram.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Organizator
może wykluczyć Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z
ważnego powodu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu na stronie
https://pollunit.com/polls/6_edycja_konkursu_retro_aranzacje.
4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursów określone są w niniejszym
Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Niniejsze Konkurs „Retro Aranżacje VI edycja” nie jest „grą hazardową” w rozumieniu ustawy z
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w Okresie trwania Konkursów.
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