REGULAMIN KONKURSU
„Kibicuj z nami”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu promocyjnego „Kibicuj z nami” zwanego dalej „Konkursem” jest Vorwerk
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu 53-611, ul.
Strzegomska 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu –
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS
0000443251 (dalej „Organizator”).
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa w dniach
14.06.2018 r. – 15.07.2018 r.
3. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Z Konkursu wyłączeni są przedstawiciele handlowi, posiadający obowiązującą Umowę o współpracy
z Vorwerk Polska, pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin osób wyżej wymienionych. Przez
członków rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora: Wrocław, ul. Strzegomska 2-4,
w stacjonarnych placówkach Vorwerk Polska oraz na stronie www.thermomix.pl
II. Warunki Konkursu
1. Konkurs jest przeznaczony dla osoby fizycznej, zwanej dalej „Uczestnikiem”, która spełnia łącznie
następujące warunki:
1.1.
ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
1.2.
zakupi od Organizatora urządzenie Thermomix® TM5 w czasie trwania Konkursu, opłaci je i
nie odstąpi od umowy sprzedaży;
1.3.
na konkursowym druku wpisze hasło zagrzewające polską drużynę piłkarską do walki (druk
powinien zostać dołączony do zamówienia na urządzenie Thermomix ® TM5 wysłanego do
Organizatora);
2. Komisja Konkursowa Organizatora wybierze 8 najlepszych haseł, których autorzy otrzymają nagrodę
– urządzenie Thermomix® TM5 z dodatkiem Cook-Key®.
3. Integralną część nagrody stanowi dodatkowa kwota pieniężna stanowiąca równowartość
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody, którą oblicza
się według następującego wzoru:
K=X*N/(100%-X), gdzie: K – to dodatkowa kwota pieniężna, N – to wartość nagrody, X – to
odpowiednia stawka podatku dochodowego w procentach, tj. 10%. Powyższa kwota odpowiadać będzie
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu z tytułu nagrody, który Organizator zobowiązany będzie
wpłacić do właściwego urzędu skarbowego.
4. Zamówienie na urządzenie Thermomix® TM5 musi zostać spisane w czasie trwania Konkursu
i dostarczone, wraz z dołączonym promocyjnym hasłem, do siedziby firmy we Wrocławiu, najpóźniej
7 dni po zakończeniu trwania Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Zamówienia z hasłem,
nadesłane po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
5. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo do wielokrotnego udziału w Konkursie w zależności od liczby
zakupionych urządzeń Thermomix® TM5.
III. Wyłonienie Laureatów i przekazanie nagród
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową najpóźniej 14 dni od daty końca
Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej nagrodzie indywidualnie.
2. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora i będzie składać się z trzech osób.
Wyłaniając Laureatów Konkursu Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kreatywność, pomysłowość i
oryginalność wskazanego przez Uczestnika hasła.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia hasła zawierającego treści obraźliwe, wulgarne,
dyskryminujące lub w inny sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne obowiązującym
prawem oraz budzące wątpliwości w zakresie praw autorskich i skutkujące możliwością ich naruszenia.
4. Nagrody zostaną przekazane na koszt Organizatora w terminie do 30 dni od zakończenia trwania
Konkursu.
5. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani nie
ma prawa domagać się wydania w miejsce nagrody jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
6. Laureat Konkursu ma możliwość rezygnacji z nagrody. Rezygnację w formie pisemnej należy doręczyć
Organizatorowi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej
w Konkursie.
IV. Ochrona danych osobowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator.
Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu wzięcia udziału w Konkursie.
Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne dla udziału w Konkursie
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Konkursu, upływu terminów wynikających
z rękojmi związanej z przekazaną nagrodą i do czasu wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów rachunkowo – podatkowych.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz
działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają
bieżącą obsługę prawną, firmie odpowiedzialnej za drukowanie materiałów z których korzystamy oraz
odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji.
Uczestnik może skontaktować się z Vorwerk Polska w sprawie ochrony danych pod adresem:
[specjalista@vorwerk.pl].

V. Postanowienia końcowe
1.

2.

Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika, w wypadku powzięcia
uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
Decyzja Organizatora w tym przedmiocie jest ostateczna i wiążąca, bez prawa odwołania się na
zasadach objętych niniejszym Regulaminem.
Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
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