Regulamin konkursu
„Zrób coś dobrego dla Ziemi”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

[Regulamin] Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich
odbywa się konkurs pod nazwą „Zrób coś dobrego dla Ziemi” (dalej: „Konkurs”). Regulamin
podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Regulamin jest udostępniony
w biurze Organizatora oraz Koordynatora, a w postaci elektronicznej w formacie PDF do
nieodpłatnego pobrania na stronie internetowej www.skutecznieposprzatane.pl

2.

[Organizator] Organizatorem Konkursu jest Groupe SEB Polska Spółka z o.o. z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000103545, NIP: 5220101645, wysokość kapitału zakładowego: 21.000.000 zł (zwana dalej
„Organizatorem”).

3.

[Koordynator] Działania związane z bieżącą obsługą Konkursu wykonuje Cape Morris PL Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) ul. Niedźwiedzia 29A, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000565218, NIP: 951-239-49-69, REGON: 361898961,
działająca w imieniu i na rzecz Organizatora, zwana dalej „Koordynatorem”.

4.

[Przyrzeczenie publiczne] Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

5.

[Czas trwania Konkursu] Konkurs przeprowadzony jest w terminie od dnia 15.09.2020 r. do
dnia 30.09.2020 r. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.

[Dobrowolność] Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2.

[Uczestnicy] Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które spełniają wszystkie poniższe
warunki (dalej „Uczestnicy”):
posiadają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce;
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
lub w przypadku osoby niepełnoletniej otrzymają zgodę przynajmniej jednego opiekuna
prawnego (przedstawienie zgody będzie wymagane jedynie w przypadku zdobycia
nagrody) – załącznik nr 1 do Regulaminu
posiadają własny profil na portalu Instagram;
w Czasie Trwania Konkursu dokonały zgłoszenia do Konkursu na zasadach opisanych w
Regulaminie.

3.

[Wyłączenia] W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie
prawnej (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, itp.) w przedsiębiorstwie
Organizatora lub Koordynatora oraz członkowie najbliższej rodziny takich osób. Przez członków
najbliższej rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.
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§ 3. Zasady Konkursu
1.

[Zadanie konkursowe] Konkurs polega na publikacji na portalu Instagram zdjęć
przedstawiających Uczestnika podczas aktywności fizycznej połączonej ze sprzątaniem śmieci
(trashrunning), czyli:
podczas aktywności fizycznej sprzątaj śmieci,
wrzucaj zdjęcia ze swojego sprzątania na Instagram,
każde ze zdjęć oznacz 2 hashtagami: #skutecznieposprzatane #trashrun (Praca
Konkursowa).
O przyznaniu nagrody decyduje największa liczba zdjęć opublikowanych na profilu Uczestnika z
kolejnych aktywności fizycznych połączonych ze sprzątaniem śmieci.

2.

[Zapoznanie się z Regulaminem] Publikacja zdjęć zgodnie z ust.1 powyżej jest równoznaczna
z akceptacją Regulaminu.

3.

[Niedozwolone treści] Niedozwolone jest dostarczanie w ramach Konkursu treści,
o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym:
zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
nawołujących do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość,
pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną;
obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
propagujących ideologię narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub inną ideologię
totalitarną;
godzących w dobra osobiste Organizatora, Koordynatora lub jakichkolwiek innych osób
trzecich;
naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub
prawa pokrewne;
naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;
promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
promujących produkty lub usługi inne niż te oferowane przez Organizatora;
zawierających antyreklamę marki, produktów lub usług oferowanych przez Organizatora.

4.

[Wykluczenie] W Konkursie podlegają dyskwalifikacji i nie są brane pod uwagę Prace
Konkursowe, co do których Organizator lub Koordynator ustali, że naruszają one ust. 3 powyżej
lub w inny sposób naruszają Regulamin.

5.

[Rezygnacja] Uczestnik może w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny,
zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
konkurs@tefal.com.pl. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konkursie po przyznaniu nagrody
oznacza rezygnację z tej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości
osoby składającej oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 4. Przyznanie nagrody
1.

[Nagrody] W Konkursie przewidziano 10 równorzędnych nagród w postaci plecaków Patagonia,
model Arbor Day Pack 20L 48016 CCRL o wartości 280,00 zł każdy;

2.

[Komisja] Nagrody w Konkursie przyznaje komisja powołana przez Organizatora składająca się
z przedstawicieli Organizatora oraz Koordynatora (dalej: „Komisja”) na podstawie liczby
opublikowanych zdjęć na profilu Uczestnika z kolejnych aktywności fizycznych połączonych ze
sprzątaniem śmieci.
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3.

[Terminy] Wybór laureatów odbędzie się w terminie 14 dni roboczych rozumianych jako dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od zakończenia Konkursu.

4.

[Powiadomienie] Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Koordynatora o przyznaniu
nagrody poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram, nie później niż w terminie 5 (pięciu)
dni
roboczych,
licząc
od
dnia
przyznania
nagrody.
Powiadomienie
o przyznaniu nagrody będzie zawierać prośbę o udostępnienie danych adresowych niezbędnych
do wysyłki nagrody oraz w przypadku niepełnoletniego laureata prośbę o przekazanie
podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.

[Rezygnacja z nagrody] Brak udostępnienia danych adresowych lub nieprzekazanie
podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu w przypadku
niepełnoletniego laureata, jak również odmowa przyjęcia nagrody lub rezygnacja z niej powodują
utratę przez danego laureata prawa do nagrody. W przypadku utraty przez danego laureata
prawa do nagrody, Organizator może przyznać tę nagrodę innemu Uczestnikowi, który uzyskał
kolejny, nienagrodzony dotychczas tą nagrodą wynik w Konkursie (laureat rezerwowy). Do
laureata rezerwowego stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu. Organizator
przewiduje możliwość wskazania jednego laureata rezerwowego dla każdej nagrody.

6.

[Wydanie nagrody] Nagroda zostanie wysłana do laureata najpóźniej w terminie 10 dni
roboczych od daty otrzymania informacji o których mowa w ust. 4 powyżej, na podany adres do
wysyłki.

7.

[Niemożność odebrania nagrody] Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność
wydania Uczestnikowi nagrody w związku z podaniem przez laureata nieprawdziwych, niepełnych
lub nieaktualnych danych, o ile Organizator podjął przynajmniej dwukrotny kontakt z laureatem
celem wyjaśnienia sytuacji i zakreślił laureatowi każdorazowo przynajmniej 7 (siedmiu) dniowy
termin na odniesienie się do nich, który to termin upłynął bezskutecznie, bądź udzielone
informacje nie pozwoliły na wykonanie skutecznego doręczenia.

8.

[Cesja] Uczestnik nie może bez zgody Organizatora przenieść prawa do uzyskania nagrody na
inną osobę.

9.

[Podatek] Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa kwota pieniężna
w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości brutto nagrody (w zaokrągleniu do pełnej kwoty),
stanowiąca integralną część nagrody w Konkursie. Kwota ta zostaje potrącona przez Organizatora
w momencie wydania nagrody i podlega odprowadzeniu do właściwego urzędu skarbowego na
poczet należnego od nagród w konkursie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Oznacza to, że powyższa kwota pieniężna nie jest
wypłacana laureatowi nagrody.

§ 5. Własność intelektualna
1.

[Oświadczenie Uczestnika] Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że
posiada uprawnienia do Pracy Konkursowej, umożliwiające mu zgłoszenie jej do Konkursu oraz
udzielenie licencji i zezwoleń, o których mowa poniżej, oraz że taka treść nie narusza praw
wyłącznych osób trzecich, w tym cudzych praw autorskich.

2.

[Licencja] W zakresie, w jakim Praca Konkursowa stanowi utwór lub utwory w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z momentem
otrzymania zgłoszenia do Konkursu przez Organizatora lub Koordynatora, Uczestnik udziela
Organizatorowi oraz Koordynatorowi nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji, z prawem
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udzielania dalszych licencji (sublicencji), na korzystanie z tej Pracy Konkursowej dla celów
realizacji Konkursu.
3.

[Zakres] Udzielona licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, obejmuje również, publikowanie
Pracy Konkursowej (w całości lub w części, według wyboru licencjobiorcy) na stronach
internetowych Organizatora oraz Koordynatora oraz na oficjalnych stronach (kontach) w portalach
społecznościowych. Licencja ta obejmuje w szczególności zwielokrotnianie Pracy Konkursowej
techniką cyfrową oraz rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy miał do
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci
Internet). Udzielona licencja uprawnia również licencjobiorcę do korzystania i rozporządzania
opracowaniami Pracy Konkursowej, a także do rozpowszechniania jej w połączeniu z innymi
utworami. W zakresie udzielonej licencji Uczestnik zezwala ponadto na rozpowszechnianie jego
Pracy Konkursowej bez oznaczenia autorstwa lub z oznaczeniem autorstwa – według wyboru
licencjobiorcy.

4.

[Uprawnienie Licencjobiorcy] Licencjobiorca nie jest zobowiązany do rozpowszechniania
utworu.

5.

[Świadczenie] Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 2-3 powyżej, Uczestnikowi nie
przysługuje świadczenie inne niż ewentualna nagroda w Konkursie, przyznawana i wydawana
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.

[Galeria Prac Konkursowych] Prace Konkursowe mogą zostać zamieszczone w galerii Prac
Konkursowych na Stronie Internetowej, zaś ich autorstwo oznaczane będzie imieniem i pierwszą
literą nazwiska. Galeria Prac Konkursowych oraz strony internetowe, o których mowa powyżej,
są publicznie dostępne dla użytkowników sieci Internet.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1.

[Sposób] Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane na adres Koordynatora wskazany
w § 1 ust. 3 Regulaminu, z zalecanym dopiskiem „Zrób coś dobrego dla Ziemi – reklamacja” (przy
czym powyższy dopisek nie jest obowiązkowy), lub za pośrednictwem e-maila na adres e-mail:
konkurs@tefal.com.pl z zalecanym tematem wiadomości: „Zrób coś dobrego dla Ziemi –
reklamacja” (przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy).

2.

[Treść] Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację lub adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3.

[Podstawa rozpatrzenia] Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie
Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

4.

[Termin odpowiedzi] Jeżeli osoba składająca reklamację nie zażąda udzielenia odpowiedzi
w określony sposób (tj. listownie albo e-mailowo), odpowiedź na reklamację jest udzielana
w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany
w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany
w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od
dnia otrzymania reklamacji przez Koordynatora, chyba że krótszy termin udzielania odpowiedzi
na reklamację wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa.

5.

[Dobrowolność] Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie
ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania
sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.
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§ 7. Świadczenie usług drogą elektroniczną
1.

[Usługodawca] Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w.w. ustawy. Organizator
świadczy usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, nieodpłatnie i zgodnie z niniejszym
Regulaminem.

2.

[Zakres usług] Usługi świadczone drogą elektroniczną bezpłatnie przez Organizatora na rzecz
Uczestnika, polegają na:
zapewnieniu dostępu do informacji na temat Konkursu oraz do zamieszczonego na Stronie
internetowej Regulaminu, udostępnianych na indywidualne żądanie Uczestnika w taki
sposób, aby Uczestnik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za
pośrednictwem Strony Internetowej (dalej „Usługa informacyjna”),

3.

[Umowa] Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą akceptacji
przez Uczestnika niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie, do czasu
rezygnacji z usług przez Uczestnika. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, potwierdzić jego akceptację
i zobowiązać się do jego przestrzegania.

4.

[Zgoda] Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej
chwili cofnięta. W celu rezygnacji z usług należy przesłać wiadomość na adres:
konkurs@tefal.com.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości, umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną zostaje rozwiązana, a Organizator usuwa dane Uczestnika z systemu
informatycznego.

5.

[Treści o charakterze bezprawnym] Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o
charakterze bezprawnym.

6.

[Reklamacja] Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio
postanowienia § 6 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że reklamacje w stosunku do Usług
informacyjnych mogą być zgłaszane w każdym czasie.

7.

[Postanowienie końcowe] W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
przywołana w ust. 1 powyżej.

§ 8. Ochrona danych osobowych
1.

[Administrator] Administratorem danych osobowych podanych w związku z udziałem
w Konkursie jest Organizator – Groupe SEB Polska Spółka z o.o. (adres siedziby: ul. Inflancka 4C,
00-189 Warszawa), e-mail: info.pl@groupeseb.com. W związku z organizacją Konkursu
Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Koordynatorowi – Cape Morris PL Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która przetwarza te dane osobowe w
celu wskazanym w ust. 3 poniżej w imieniu Organizatora (odbiorca danych).

2.

[Podstawowa informacja] Podanie danych osobowych przez laureatów jest dobrowolne,
jednak niezbędne do otrzymania nagrody. Dane są przetwarzane w celu:
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realizacji Konkursu – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego 2016/679 o Ochronie Danych –
RODO), jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z przyrzeczenia publicznego
i przeprowadzenie Konkursu służącego wsparciu sprzedaży i promowaniu produktów
Organizatora; dane będą przetwarzane i przechowywane w powyższym celu przez czas
realizacji Konkursu i wykonania obowiązków Organizatora;
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Konkursu –
podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) polegający na ochronie jego praw; dane będą przetwarzane i przechowywane
w powyższym celu w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych
związanych z udziałem w Konkursie;
wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na Organizatorze w związku z realizacją
Konkursu, wynikających z przepisów prawa podatkowego i ustaw o rachunkowości –
podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO); dane będą przetwarzane i przechowywane w powyższym celu przez czas
wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami (co do zasady do czasu przedawnienia
zobowiązań/należności podatkowych związanych z przeprowadzeniem Konkursu);
prowadzenia dokumentacji dotyczącej przyznanych nagród na potrzeby podatkoworachunkowe – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udokumentowaniu wydania (wypłaty) nagród
w Konkursie na potrzeby relacji z administracją skarbową; dane będą przetwarzane
i przechowywane w powyższym celu do czasu przedawnienia zobowiązań/należności
podatkowych związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Organizatorem we wszelkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres siedziby (Groupe SEB Polska sp. z o.o.,
ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa) jak również na adres e-mail: rodo@groupeseb.pl. U
Organizatora został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować emailowo na adres: rodo@groupeseb.pl.
3.

[Prawa osób, których dane dotyczą] Osoba, której dane dotyczą, ma prawo – zgodnie
z przepisami RODO – żądania od Organizatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce – Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważa, że przetwarzanie jej danych narusza
obowiązujące prawo, w tym RODO.

4.

[Polityka prywatności] Więcej danych na temat sposobu i zakresu przetwarzania danych
osobowych podawanych w związku z realizacją Konkursu, oraz na temat praw wynikających
z
RODO
znajduje
się
w
polityce
prywatności
dostępnej
pod
adresem:
http://legal.groupeseb.com/Core/PL/pl/DU.html#policies
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OŚWIADCZENIE

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w organizowanym przez Groupe SEB Polska
Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4C
Konkursie „Zrób coś dobrego dla Ziemi”

1.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.............................................................................
(imię i nazwisko)

w Konkursie „Zrób coś dobrego dla Ziemi”.

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego) w
celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm).

3. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko
Pracy konkursowej zawierającej jego wizerunek w materiałach promocyjnych związanych z
Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz w
innych formach utrwaleń.

4. Potwierdzam że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Zrób coś dobrego dla Ziemi”.

………………………..
Data

……….…………..…………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka
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