Regulamin konkursu „Serce dla mamy, lodówka dla domu”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu i uczestnictwa w nim. Przystąpienie do
Konkursu jest jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i
akceptuje jego postanowienia.
1.2. Organizatorem konkursu pod nazwą „Serce dla mamy” („Konkurs”) jest Agencja Reklamowo-Wydawnicza
OPUS B Bogumił Budzik z siedzibą w Krakowie przy ul. Pijarskiej 9 („Organizator”).
1.3. Przyrzekającym nagrody jest BAKALLAND S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 5
(„Przyrzekający Nagrody”).
1.4. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Konkurs trwa od 13.05.2019 r. do 30.05.2019r. przy czym wykonanie zadania konkursowego będzie
możliwe w terminie od 13.05.2019 r. do 26.05.2019 r. do godz. 23:59.
2. Warunki udziału w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik) może być osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem,
spełniająca łącznie następujące warunki:
a. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski;
b. w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych – uzyskała zgodę na udział w
Konkursie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
c. zapoznała się z treścią Regulaminu i go zaakceptowała.
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Przyrzekającego Nagrody
oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
3. Zadanie konkursowe
3.1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wg własnego przepisu deseru w kształcie serca z użyciem
przynajmniej dwóch dowolnych produktów marki Delecta, wykonaniu zdjęcia ww. deseru i przesłaniu zdjęcia za
pomocą aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej https://delektujemy.pl/konkurs-na-dzien-mamyindesit wraz z nazwą deseru nawiązującą do emocji i uczuć związanych z Dniem Matki („Zadanie”).
3.2. Na zdjęciu będącym częścią Zadania muszą znajdować się produkty marki Delecta użyte do wykonania
deseru, natomiast nie mogą znajdować się produkty innych marek oraz wizerunki osób.
3.3. Nazwa Zadania może mieć długość do 50 znaków wraz ze spacjami.
3.4. Datą zgłoszenia Zadania jest data zarejestrowania Zadania w aplikacji na stronie internetowej
https://delektujemy.pl/konkurs-na-dzien-mamy-indesit
3.5. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno Zadanie.
3.6. Zgłoszone Zadania zostaną opublikowane na stronie internetowej
https://delektujemy.pl/konkurs-na-dzien-mamy-indesit
3.7. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą
uwzględniane.
3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zadania pod względem jego zgodności z niniejszym
Regulaminem. Organizator bez powiadamiania odrzuci Zadanie w przypadku, w którym Zadanie jest w
oczywisty sposób niezgodne z niniejszym Regulaminem, w szczególności z zasadami określonymi w Rozdziałach

3 i 7 Regulaminu. Pozytywna weryfikacja Zadania nie oznacza przyjęcia przez Organizatora odpowiedzialności
za treści bezprawne zawarte w Zadaniu.
4. Nagrody w Konkursie
4.1. W Konkursie przewidziane są łącznie 23 (dwadzieścia trzy) nagrody:
a. 3 (trzy) równorzędne Nagrody Główne w postaci lodówki marki Indesit model LI8 FF2 X1, kolor inox, wraz z
ozdobnym słoikiem oraz zestawem produktów marki Delecta, o łącznej wartości 1 606,89 zł każda;
b. 20 (dwadzieścia) równorzędnych Nagród Dodatkowych w postaci ozdobnego słoika oraz zestawu produktów
marki Delecta, o łącznej wartości 107,89 zł każda.
4.2. Spośród zgłoszonych Zadań Jury Konkursu w 5-os. składzie powołanym przez Organizatora, biorąc pod
uwagę:
- oryginalność deseru,
- estetykę zdjęcia,
- adekwatność do tematu „Dzień Matki”,
a. wybierze trzy najlepsze Zadania i przyzna ich autorom po jednej Nagrodzie Głównej,
b. wybierze dwadzieścia kolejnych najlepszych Zadań i przyzna ich autorom po jednej Nagrodzie Dodatkowej.
4.3. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej do 30.05.2019 r. na stronie
https://delektujemy.pl/konkurs-na-dzien-mamy-indesit i poprzez opublikowanie imion i nazwisk Zwycięzców.
4.4. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełni wszystkie warunki Konkursu.
5. Nabycie prawa do odebrania Nagrody
5.1. W terminie do 7 dni od ogłoszenia Zwycięzców, każdy ze Zwycięzców zostanie powiadomiony o wygranej
pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie zgłaszania Zadania.
5.2. Warunkiem koniecznym do nabycia prawa do Nagrody będzie przesłanie przez Zwycięzcę wypełnionego
formularza z danymi teleadresowymi niezbędnymi do przesłania Nagrody („Formularz”).
5.3 Wypełniony Formularz Zwycięzca zobowiązany jest przesłać w postaci wiadomości e-mail pocztą
elektroniczną na adres e-mail kontakt@delektujemy.pl w terminie do 14.06.2019 r.
5.4. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora w terminie określonym w p. 5.3 Regulaminu wiadomości email zawierającej Formularz Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie własnością Przyrzekającego Nagrody.
6. Wydanie Nagród
6.1. Nagrody zostaną doręczone Zwycięzcom przesyłką kurierską na podany przez Zwycięzcę adres w terminie
14 dni od otrzymania Formularza z danymi teleadresowymi.
6.2. Organizator, jako Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem
Zwycięzcy Nagrody, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek
dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w
wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w
Konkursie, w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie
podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w
Konkursie, obciążającego Zwycięzcę. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi swoje
imię i nazwisko niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
6.3. Nagrody nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.
6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn
leżących po stronie Zwycięzcy.

7. Ograniczenia
7.1. Organizator informuje, że niedozwolone jest przesyłanie Zadania zawierającego treści mogące stanowić
naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:
a. zawierającego treści obsceniczne lub wulgarne;
b. nawołującego do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność
państwową, orientacje seksualną, obrażającego uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
c. propagującego ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionującego prawdę historyczną;
d. godzącego w dobra osobiste Organizatora, Przyrzekającego Nagrodę i osób trzecich;
e. naruszającego prawa własności intelektualnej osób trzecich.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym czasie trwania Konkursu Zadania
zawierającego treści niezgodne z prawem oraz z niniejszym Regulaminem, w szczególności z zasadami
określonymi w Rozdziale 7 Regulaminu, a także w przypadku:
a. powzięcia uzasadnionego podejrzenia, w szczególności otrzymania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego
zawiadomienia, że Zadanie zawiera treści bezprawne lub jego rozpowszechnianie stanowi naruszenia praw
wyłącznych, w tym praw autorskich, osób trzecich;
b. otrzymania wiarygodnego powiadomienia o niezgodności treści Zadania z postanowieniami Rozdziału 7
Regulaminu; informacje o takich naruszeniach, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być zgłaszane pocztą
elektroniczną na adres e-mail: naruszenia@delektujemy.pl
8. Prawa autorskie
8.1. Poprzez zgłoszenie Zadania w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
a. jest autorem Zadania, posiadającego pełne prawa autorskie do Zadania, zaś Zadanie jest wolne od praw i
roszczeń osób trzecich;
b. Zadanie nie narusza praw, w tym praw autorskich oraz innych praw wyłącznych, osób trzecich;
c. Zadanie nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskich
i prawach pokrewnych.;
d. wyraża zgodę na umieszczenie Zadania na stronie www.delektujemy.pl.
8.2. Odpowiedzialność za naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw osobistych i
majątkowych osób trzecich, ponosi Uczestnik.
8.3. Organizator nie zwraca ani nie archiwizuje Zadań.
9. Postępowanie reklamacyjne
9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą
poczty elektronicznej na adres e-mail: naruszenia@delektujemy.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez
Organizatora.
9.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i powód
reklamacji.
9.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
9.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
9.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji
powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.

10. Dane Osobowe
10.1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej jako RODO) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że :
a. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Agencja Reklamowo-Wydawnicza Opus B Bogumił
Budzik, z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-015 Kraków), ul. Pijarska 9. W sprawach związanych z ochroną
danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres: dane@opusb.pl;
b. dane osobowe Uczestników przetwarzane będą:
- na podstawie ich dobrowolnej zgody w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w
celu identyfikacji Uczestnika, wydania nagród przewidzianych w Konkursie i ewentualnie publicznego podania
imienia i nazwiska Zwycięzców (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
- w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art.
6 ust. 1 lit. c) RODO);
- w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Konkursu (podstawę przetwarzania
stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym przez prawnie uzasadniony interes
Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń);
- w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy
czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej
reklamacji);
c. odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być odpowiednie organy państwowe działające na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; ponadto dane osobowe Uczestników mogą być
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług
IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami Administratora;
d. dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas Konkursu, a względem Zwycięzców do momentu
wydania nagród oraz przez okres 1 miesiąca od rozstrzygnięcia Konkursu poprzez publikację imion i nazwisk
Zwycięzców na stronie www.delektujemy.pl;
e. po zakończeniu Konkursu dane będą przetwarzane przez:
- okres przewidziany w Regulaminie Konkursu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji,
- przez 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy,
- do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przebiegiem Konkursu zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego;
f. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
h. dane Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich;
i. dane Uczestników nie będą podlegały profilowaniu;
j. podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu albo
weryfikacji Uczestnika lub prawa do Nagrody (tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i/lub numeru telefonu)
może prowadzić do wykluczenia z Konkursu lub odmowy wydania Nagrody.
10.2. Organizator przechowuje dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w
szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz ich zmianą lub
utratą.

11. Postanowienia końcowe
11.1. Regulamin dostępny jest na stronie https://delektujemy.pl/konkurs-na-dzien-mamy-indesit
11.2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
11.3. Organizator zastrzega następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym strony www.delektujemy.pl: przeglądarka internetowa Internet Explorer co najmniej w
wersji 7.0, FireFox co najmniej w wersji 2.0, Opera co najmniej w wersji 9.5, Safari w wersji co najmniej 2.0,
Plugin Multimedialny Macromedia Flash 10 , komputer klasy PC Intel CoreDuo min. 2GHz, 1GB RAM, Windows
w wersji minimum XP.

