Regulamin konkursu kreatywnego „#niezwykle otwarci”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Ingka
Centres Polska sp. z o.o. Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000725159, zwaną dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847).
1.3. Konkurs organizowany jest na terenie specjalnej strefy eventowej zorganizowanej w godzinach
od 10.00 do 18.00 w następujących datach i lokalizacjach:
1-2 sierpnia 2020 r. – Błonia pod Zamkiem w Lublinie
8-9 sierpnia 2020 r. – 15. Międzynarodowe Zawody Balonowe w Nałęczowie
15-16 sierpnia 2020 r. – Błonia przy tamie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie
22-23 sierpnia 2020 r. – Jarmark Jagielloński, Błonia pod Zamkiem w Lublinie
29-30 sierpnia 2020 r. – Centralny Plac Zabaw, Centrum Kultury w Lublinie
1.4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową dalej zwaną
„Komisja Konkursową”, w skład której wejdzie pięć osób wskazanych przez Organizatora.
1.5. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym
Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie i
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Czym jest dla Ciebie otwartość?” na karcie
konkursowej udostępnionej przez Organizatora. Odpowiedź może zostać udzielona w formie tekstu
lub grafiki.
2.2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie, zwane są „Uczestnikami” lub
„Uczestnikami Konkursu”.
2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie
ich rodzin. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
2.4. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona Zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę na
opublikowanie przez Organizatora jego imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie
skendeshopping.pl oraz na facebook.com/skendeshopping.
§ 3. NAGRODY
3.1. Nagrodami w konkursie są karty podarunkowe, uprawniające do zakupów w IKEA Lublin
o wartości: I miejsce – 1 000 zł, II miejsce – 700 zł, III miejsce – 500 zł.
3.2. Zwycięzcy Konkursu który odbierze Nagrodę zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna
w wysokości 11,11% wartości karty podarunkowej. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie
wypłacona Zwycięzcy, a przeznaczona będzie na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób fizycznych. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkowej
nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej. Laureat Konkursu zobowiązuje się podać Organizatorowi
dane niezbędne do rozliczenia podatku od nagrody.
3.3. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę.
3.4. Komisja Konkursowa do 14 września 2020 r. spośród wszystkich zgłoszeń wybierze 3
zwycięzców, którzy jej zdaniem w sposób najciekawszy i najbardziej kreatywny wykonali zadanie

Ingka Centres Polska Sp. z o.o.
Janki, Pl. Szwedzki 3
05-090 Raszyn, Polska
tel.: +48 22 711 23 00
fax: +48 22 711 22 66
www.shopandmeet.com

KRS 0000725159
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:
210.485.440 PLN (w całości wpłacony)
NIP 527 020 36 03

konkursowe. O wynikach konkursu Zwycięzcy zostaną powiadomieni wiadomością e-mail, przesłaną
na adres podany na karcie konkursowej.
3.5. Przyznane Nagrody będą do odbioru w Biurze Skende Shopping w Lublinie, przy al.
Spółdzielczości Pracy 88. Nagrody nie odebrane przez Zwycięzców pozostają do dyspozycji
Organizatora.
3.6. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy kontakt z nim nie będzie możliwy,
z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
podanie przez Uczestników błędnych danych osobowych.
§ 4. PRAWA AUTORSKIE, UDZIELENIE LICENCJI
4.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
4.1.1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wypełnionego zadania
konkursowego (utworu), które zgłasza do Konkursu,
4.1.2. odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza przepisów prawa, niczyich praw autorskich,
praw własności przemysłowej, dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm
obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i
obraźliwe.
4.2. Uczestnik poprzez zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi licencji (z prawem sublicencji)
na korzystanie z przesłanych treści bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz nieodpłatnie na
poszczególnych polach eksploatacji:
4.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w szczególności w Internecie oraz w prasie,
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną
oraz techniką cyfrową;
4.2.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy;
4.2.3. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w
szczególności w Internecie oraz innych mediach cyfrowych.
4.3. W ramach udzielonej licencji uczestnik zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych
treści.
§ 5. DANE OSOBOWE
5.1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) Organizator informuje, że:
5.1.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
5.1.2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest drogą korespondencyjną pod adresem wskazanym
w pkt 1.1. lub drogą elektroniczną pod adresem kontakt@skendeshopping.pl.
5.1.3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a) przeprowadzenie Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – na
podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) wypełnienie obowiązków prawno-podatkowych ciążących na Administratorze w związku
z przekazaniem Nagród oraz rozliczeniem podatku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promocji
swojej marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w odniesieniu do danych osobowych Uczestników
Konkursu, którzy wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną w celach marketingowych.
5.1.4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
5.1.5. W ramach realizacji Konkursu, dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom, które
świadczą usługi dla lub w imieniu Organizatora. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych
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i usług wsparcia technicznego tych systemów oraz podmioty zewnętrzne wykonujące w imieniu
Organizatora czynności związane z realizacją Konkursu. Ponadto dane Zwycięzców Konkursu
przekazane zostaną odpowiednim organom podatkowym.
5.1.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres czasu:
a) do momentu zakończenia Konkursu lub wycofania zgody na przetwarzanie – w odniesieniu
do danych Uczestników,
b) przez 5 lat od końca roku podatkowego, w którym Uczestnik odebrał nagrodę –
w odniesieniu do danych Zwycięzców.
5.1.7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, do ich
sprostowania, uzyskania ich kopii, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania/usunięcia, co może być równoznaczne z rezygnacją z udziału
w Konkursie.
5.1.8. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.2. Wypełniając kartę konkursową Uczestnik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, podpisu.
5.3. Uczestnik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail w celu
otrzymywania wiadomości o charakterze marketingowym. Zgoda ta jest dobrowolna i może być
wycofana w dowolnej chwili bez wpływu na uprzednią legalność przetwarzania danych osobowych
oraz bez wpływu na prawo uczestnictwa w Konkursie.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
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Protokół odbioru nagrody w Konkursie „#niezwykle otwarci”
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że w dniu …………………………… wydana została mi Nagroda w postaci karty podarunkowej
do IKEA Lublin o wartości 1 000 zł brutto. Jednocześnie oświadczam, że dodatkową nagrodę
pieniężną przyznaną zgodnie z Regulaminem Konkursu pozostawiam do dyspozycji Organizatora
Konkursu, w celu przekazania jej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody do
właściwego Urzędu Skarbowego.
Dane podatnika:
Adres zamieszkania:
..........................................................................................................................................
...........
Urząd Skarbowy:
..........................................................................................................................................
PESEL:
..........................................................................................................................................
Czytelny podpis
……………………………………………………..

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu
jest Ingka Centres Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn („Skende
Shopping”). Dane te będą przetwarzane są w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i
przyznaniem nagród w ramach konkursu „#niezwykle otwarci” na zasadach określonych w
Regulaminie Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przystąpienia
do Konkursu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania lub do ich trwałego usunięcia, chyba że przetwarzanie konieczne jest
do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. W przypadku jakichkolwiek pytań
lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chęci skorzystania z praw
przysługujących w związku z przetwarzaniem, prosimy o kontakt drogą korespondencyjną lub pocztą
elektroniczną na adres mailowy kontakt@skendeshopping.pl. Informujemy, że służy Pani/Panu
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe zasady przetwarzania danych
osobowych zawarte są w Regulaminie Konkursu.
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Protokół odbioru nagrody w Konkursie „#niezwykle otwarci”
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że w dniu …………………………… wydana została mi Nagroda w postaci karty podarunkowej
do IKEA Lublin o wartości 700 zł brutto. Jednocześnie oświadczam, że dodatkową nagrodę pieniężną
przyznaną zgodnie z Regulaminem Konkursu pozostawiam do dyspozycji Organizatora Konkursu,
w celu przekazania jej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody do właściwego
Urzędu Skarbowego.
Dane podatnika:
Adres zamieszkania:
..........................................................................................................................................
Urząd Skarbowy:
..........................................................................................................................................
PESEL:
..........................................................................................................................................

Czytelny podpis
……………………………………………………..

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu
jest Ingka Centres Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn („Skende
Shopping”). Dane te będą przetwarzane są w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i
przyznaniem nagród w ramach konkursu „#niezwykle otwarci” na zasadach określonych w
Regulaminie Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przystąpienia
do Konkursu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania lub do ich trwałego usunięcia, chyba że przetwarzanie konieczne jest
do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. W przypadku jakichkolwiek pytań
lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chęci skorzystania z praw
przysługujących w związku z przetwarzaniem, prosimy o kontakt drogą korespondencyjną lub pocztą
elektroniczną na adres mailowy kontakt@skendeshopping.pl. Informujemy, że służy Pani/Panu
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe zasady przetwarzania danych
osobowych zawarte są w Regulaminie Konkursu.
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Protokół odbioru nagrody w Konkursie „#niezwykle otwarci”
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że w dniu …………………………… wydana została mi Nagroda w postaci karty podarunkowej
do IKEA Lublin o wartości 500 zł brutto. Jednocześnie oświadczam, że dodatkową nagrodę pieniężną
przyznaną zgodnie z Regulaminem Konkursu pozostawiam do dyspozycji Organizatora Konkursu,
w celu przekazania jej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody do właściwego
Urzędu Skarbowego.
Dane podatnika:
Adres zamieszkania:
..........................................................................................................................................
Urząd Skarbowy:
..........................................................................................................................................
PESEL:
..........................................................................................................................................

Czytelny podpis
……………………………………………………..

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu
jest Ingka Centres Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn („Skende
Shopping”). Dane te będą przetwarzane są w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i
przyznaniem nagród w ramach konkursu „#niezwykle otwarci” na zasadach określonych w
Regulaminie Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przystąpienia
do Konkursu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania lub do ich trwałego usunięcia, chyba że przetwarzanie konieczne jest
do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. W przypadku jakichkolwiek pytań
lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chęci skorzystania z praw
przysługujących w związku z przetwarzaniem, prosimy o kontakt drogą korespondencyjną lub pocztą
elektroniczną na adres mailowy kontakt@skendeshopping.pl. Informujemy, że służy Pani/Panu
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe zasady przetwarzania danych
osobowych zawarte są w Regulaminie Konkursu.
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