REGULAMIN KONKURSU
„Wybierz stronę mocy”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

Niniejszy
regulamin
(dalej
nazywany „Regulaminem”) określa zasady
przeprowadzenia Konkursu „Wybierz stronę mocy” (dalej nazywany „Konkursem”).
Organizatorem jest Evergreen Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Niepodległości 245/46 (02 – 009) Warszawa,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000534060, REGON: 360370198, NIP: 7010452658,
posługujący się nazwa marketingową „Green Parrot” („Organizator”).

3.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Danone Sp. z o.o., . z siedzibą w Warszawie,
ul. Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy
w wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71, BDO 000013290.

4.

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym
Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia, oraz udziela zgód, opisanych
poniżej.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest
składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

5.

II.

DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1.

2.

III.
1.

2.

Okres Konkursu – okres od dnia 14.11.2019 od godziny 9:00 do godziny 20:00 dnia
05.12.2019 obejmujący Okres Zgłoszeń do Konkursu oraz czas przeznaczony na
przyznanie i wydanie nagród oraz składanie i rozpatrywanie reklamacji.
Gra – gra dostępna na www.wybierzstronemocy.pl. Zasady gry: zadaniem
Uczestnika jest w ograniczonym czasie zniszczyć jak najwięcej latających na ekranie
obiektów. Najlepszy wynik jest zapisywany do rankingu.
UCZESTNICY KONKURSU
W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do
czynności prawnych, lub osoba, która ukończyła lat 16 (szesnaście) legitymująca się
zgodą rodziców lub opiekunów.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja i spełnienie warunków
Regulaminu, oraz wyrażenie zgód opisanych w niniejszym paragrafie.
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3.

4.

5.

IV.
1.

2.

3.

4.

5.

W trakcie trwania Konkursu, Uczestnicy będą otrzymywać komunikaty z nim
związane za pośrednictwem poczty e-mail. Komunikaty będą zawierały między
innymi oferty handlowe dotyczące produktów Actimel.
W celu przystąpienia do konkursu, Uczestnicy muszą udzielić następujących zgód:
a) na kontakt za pośrednictwem poczty e-mail od Organizatora w okresie trwania
Konkursu w celu udzielenia informacji o Konkursie, oraz przedstawianie ofert
handlowych dot. produktów marki Actimel;
b) na przetwarzanie swoich danych (nicka podanego w formularzu rejestracyjnym) w
celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora Konkursu, oraz – w razie
wygranej – na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia i
nazwiska, oraz adresu – w celu przesłania nagrody;
c) na publikację swojego imienia i pierwszej litery nazwiska w razie wygranej – na
oficjalnej stronie internetowej konkursu oraz na oficjalnym profilu Actimel w
serwisie Facebook.
Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów
cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora i Fundatora, pracownicy oraz
zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm
współpracujących z Organizatorem i Fundatorem przy opracowaniu lub organizacji
Konkursu, oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem
lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej
wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
W celu wzięcia udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrody w Konkursie Uczestnik
musi:
- zakupić Actimel z logo Star Wars w sklepie sieci Biedronka i zachować
paragon;
- założyć konto na stronie Konkursu www.wybierzstronemocy.pl
wykorzystując kod z w/w paragonu – w tym podać login i mail;
- zagrać w Grę, zdobywając jak najwięcej punktów.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konkursu Uczestników,
których login narusza obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia
społecznego, w szczególności chodzi o loginy zawierających treści obraźliwe,
wulgarne i nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, obyczajowe i narodowe,
naruszające obowiązujące normy prawne, moralne i propagujące przemoc itp.
Konkurs będzie podzielony na trzy tygodniowe części, w każdej z nich zostanie
przyznane 10 nagród:
- I tura od 14.11.2019 r. godz. 9:00 do 20.11.2019 r. godz. 23:50 ;
- II tura od 21.11.2019 r. godz. 00:10 do 27.11.2019 r. godz. 23:50 ;
- III tura od 28.11.2019 r. godz 00:10 do 05.12.2019 r. godz 20:00.
Po zamknięciu każdej z tur w ciągu 2 dni na stronie Konkursu
www.wybierzstronemocy.pl ogłoszeni zostaną zwycięzcy, którzy zdobyli największą
liczbę punktów w danej turze.
Jedna osoba może zwyciężyć tylko raz podczas całego Konkursu.
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6.

Warunkiem odbioru Nagrody jest przesłanie przez Laureata Organizatorowi drogą
mailową następujących informacji w terminie 14 dni od otrzymania informacji o
zwycięstwie:
- imienia i nazwiska;
- adresu zamieszkania (lub adresu na który ma zostać wysłana nagroda);
- PESEL (jeśli będzie potrzebny Organizatorowi do wywiązania się z obowiązków
podatkowych)

7.

8.

9.

V.
1.
2.

3.

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika
z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania Nagrody:
a) w stosunku do Uczestnika, do którego po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego stwierdził działania sprzeczne z Regulaminem,
b) gdy Uczestnik podaje nieprawdziwe dane,
c) gdy działania Uczestnika godzą w dobre imię i/lub renomę Organizatora,
Fundatora, lub marki Actimel lub dowolnej innej marki Danone,
d) gdy działania Uczestnika są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym,
gdy Uczestnik w niedozwolony sposób wpływa lub ingeruje w mechanizm
Konkursu, w szczególności w sposób niedozwolony wpływa na silnik gry w celu
zwiększenia ilości zdobytych punktów lub zmieniania prędkości lub czasu w grze.
Warunkiem technicznym niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie
(a) urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, (b) dostępu do Internetu, (b)
aktualnej wersji przeglądarki internetowej.
Procedura weryfikacji tożsamości Laureata w przypadku powzięcia uzasadnionych
wątpliwości odnośnie prawdziwości jego danych, może obejmować między innymi
prośbę o wgląd w dane zamieszczone na dowodzie osobistym lub innym dowodzie
tożsamości.
NAGRODY
W Konkursie zostanie przyznane:
a) 30 nagród w postaci Dronów Propel z serii Star Wars
Nagroda w Konkursie nie może być wymieniona na inne nagrody pieniężne ani
rzeczowe. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody
na osoby trzecie.
Uczestnik zobowiązuje się przed odebraniem nagrody przekazać Organizatorowi
Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia deklaracji
związanej z należnym podatkiem. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym
terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody. Nagrody podlegają
zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2018.1509 ze zm.), z uwagi na
to, że jednorazowa wartość każdej z Nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych).
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VI.
1.
3.
4.

VII.
1.

2.

TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW
Zwycięzca Konkursu jest wybierany przez Komisję na podstawie ilości punktów
zdobytych w danej turze gry.
Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzcy po zakończeniu Konkursu, nie
później niż do dnia 31.12.2019 roku.
W przypadku utraty przez zwycięzcę prawa do Nagrody, z przyczyn opisanych w
punkcie III, prawo do Nagrody nabywa kolejny Uczestnik z listy rezerwowej.

SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody i warunkach
wymaganych do jej wydania przez Organizatora, poprzez wiadomość wysłaną na
wskazany adres mailowy Uczestnika niezwłocznie po dokonaniu wyboru przez
Komisję, nie później niż następnego dnia roboczego.
W przypadku nabycia prawa do Nagrody przez Uczestników z listy rezerwowej w
sytuacji, o której mowa w pkt VI. ust 4, zostaną oni poinformowani do dnia
20.12.2019 roku.

VIII. WYDANIE NAGRODY
1.

2.
3.

Wydanie Nagród nastąpi najpóźniej do dnia 31.12.2019 roku będącego ostatecznym
terminem wydania nagród (łącznie z terminami przewidzianymi dla osób z listy
rezerwowej).
Uczestnik może uzyskać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
Nagrody będą wysyłane do zwycięzców pocztą lub kurierem.

IX. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1.

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być
składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora: Green Parrot,
ul. Szturmowa 9/13, 02-678 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Wybierz stronę mocy".
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

2.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże
nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

3.

Złożenie reklamacji nie wyklucza dochodzenia swoich praw na drodze postępowania
sądowego.
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VIII.

DANE OSOBOWE

1.

Uczestnicy Konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na
wykorzystanie ich w celu przeprowadzenia Konkursu i przesłania Nagrody. Podanie
nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwalifikującą Uczestnika z udziału w
Konkursie.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestników przekazywanych w związku z
uczestniczeniem w Konkursie jestFundator (DANONE Sp. z o. o., z siedzibą
w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w wysokości
53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71). Z Inspektorem Ochrony Danych można
kontaktować się pod adresem: iod.danone@danone.com Fundator przetwarza
dane osobowe Uczestników zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych ustaw i aktów
wykonawczych.

3.

Dane Uczestników, a w przypadku osób nieletnich – dane ich opiekunów prawnych
będą przetwarzane w celu:

a. realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania Nagród (podstawa prawna: zgoda
uczestnika art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
b. wypełnienia obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). )
c. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes
Administratora oraz osób, których dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
d. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna:
prawnie
uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)).
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie
danych uniemożliwi wzięcie udziału w niniejszym Konkursie, w tym odbiór Nagród.
Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Fundatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu przez
Fundatora. Wycofanie zgody na udział w Konkursie przed wydaniem Nagród może
uniemożliwić otrzymanie Nagrody.
5. W przypadku Uczestników, którzy wyrażą zgodę na takie działanie, ich dane będą
przetwarzane również w celach marketingowych Fundatora. Uczestnik wyraża zgodę na
takie przetwarzanie poprzez świadome zaznaczenie jej przy rejestracji na stronie
Konkursu. Zgoda ta nie jest obowiązkowa, a jej brak nie uniemożliwia wzięcia udziału w
Konkursie ani w żaden sposób nie pogarsza warunków udziału w Konkursie. Przez cele
marketingowe, o których mowa w ust. 4, rozumie się:
a) Profilowanie reklam w sieci Internet
b) Wysyłkę newsletterów w formie e-mailowej
6. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz okres
dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie nie dłużej niż przez
5

rok po zakończeniu Konkursu, z wyjątkiem danych osobowych Zwycięzców
przetwarzanych do celów podatkowych przez okres 5 lat liczony od końca roku, w
którym nastąpiło wydanie Nagród. Nie dotyczy to danych Uczestników, którzy
wyrazili dodatkową zgodę na przetwarzanie ich danych do celów marketingowych, o
której mowa w ust. 5 powyżej. Dane tych Uczestników mogą być przetwarzane aż
do wycofania zgody przez Uczestnika.
7. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z
realizacją Konkursu innym podmiotom, w szczególności Organizatorowi i podmiotom
świadczącym wsparcie techniczne Konkursu.
8. Uczestnicy Konkursu mają prawo:
a) żądać od Administratora informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj.
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe uczestnika. Jeżeli dane o
osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich,
uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach
przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie
przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie
prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości
wniesienia skargi do organu nadzoru;
b) sprostować dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym,
że jej dane osobowe przetwarzane są nieprawidłowe, nieaktualne lub
niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub
uzupełnienia.
c) żądać usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy
prawnej do ich przetwarzania;
d) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj. zażądać zaprzestania
ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania.
e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie
uzasadnionych celach Administratora;
f) przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
dane osobowe, które dostarczyła do Administratora, jeżeli ich przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu,
wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi;
g) wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak pozostaje to bez
wpływu na korzystanie z danych osobowych przed cofnięciem zgody.
9. Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na
adres iod.danone@danone.com, w którym wskaże, z którego prawa chce
skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych
kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji tego
prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości
wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce
skorzystać (wskazane jest podanie numeru telefonu).
10. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych
osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. z siedzibą w
Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22531 03 00.
11. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie wyraża również zgodę
na publikację swoich danych jako Zwycięzcy w rankingu najlepszych zawodników w
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postaci swojego loginu oraz imienia i pierwszej litery nazwiska w Serwisie
Facebook/Instagram.
12. Administrator informuje, że dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. Dane
osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Uczestnik jest odpowiedzialny za podanie nieprawidłowych danych w szczególności
za nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe uniemożliwiające odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.

2.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
przepisy prawa polskiego.

3.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani
związany z serwisem społecznościowym Facebook/Instagram ani jego właścicielem
czy administratorem. Uczestnicząc w nim, Uczestnicy przekazują informacje
Organizatorowi, a nie Serwisowi.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie konkursu www.wybierzstronemocy.pl.
Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

4.
5.
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