
 
REGULAMIN KONKURSU „Pierniczkowa ozdoba na święta” 

 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu „Pierniczkowa ozdoba na święta” zwanym dalej 
„Konkursem” jest BAKALLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-446), przy ulicy 
Fabrycznej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000968772, posiadającą numer NIP: 5211501724, numer REGON: 
012272090 (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w w 
rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).  

2. Organizator powierzył obsługę Konkursu, w tym zebranie zgłoszeń do Konkursu, 
komunikację z  osobami biorącymi udział w Konkursie (dalej: „Uczestnikami”), zebranie 
danych do wysyłki nagród od Zwycięzców itp., spółce GPD Agency Sp. z o.o. sp.k. z 
siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 
0000527454, NIP 7811902177, REGON 302860051 (dalej „Obsługa Konkursu”). 

3. Konkurs ma na celu nagradzanie Uczestników Konkursu i promowanie i reklamę 
Organizatora, prowadzonej przez nią działalności oraz produktów marki Delecta, 
należącej do Organizatora. 

4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, 
nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego 
(dalej "Regulamin" lub „Regulamin Konkursu”).  

5. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową w liczbie 6 osób, w której skład wejdą 
przedstawiciele Organizatora (3 osoby) oraz Obsługi Konkursu (3 osoby) (dalej "Komisja 
Konkursowa"). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe wykonanie zadania 
konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w 
Konkursie) oraz wyłoni nagrodzonych Uczestników (dalej: „Zwycięzców Konkursu”) w 
oparciu o kryteria określone w § 3 ust. 1-2 poniżej. W posiedzeniach Komisji Konkursowej, 
w tym posiedzeniach dotyczących wyłonienia Zwycięzców Konkursu, muszą uczestniczyć 
wszyscy członkowie Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji będą podejmowane 
większością głosów. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad 
prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których 
pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego 
Regulaminu oraz  rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.  

6. Konkurs trwa od dnia 1.12.2022 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego 
Konkurs (i będzie trwał do 21.12.2022 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11.12.2022 
roku do godziny 23:59:59. 

7. Konkurs jest ogłaszany na stronie internetowej, dostępnej pod adresem 

www.delektujemy.pl/delektuj-sie-swietami  (dalej: „Strona”). Udział w Konkursie jest 

możliwy wyłącznie za pośrednictwem Strony. 

8. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, audioteksową, 

czy tez grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).  

9. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

10. Konkurs przeznaczony jest dla osób zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

 
 
 



§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania Nagród 
 

1. Uczestnikami w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat 
najpóźniej w dniu zarejestrowania Zadania konkursowego, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej, samodzielnie wykonała Zadanie Konkursowe oraz zapoznała się z treścią 
niniejszego Regulaminu i zaakceptowała go. Udział w Konkursie jest dobrowolny i 
bezpłatny.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Obsługi Konkursu, jak 
również członkowie najbliższych rodzin pracowników ww. podmiotów tj. wstępni, zstępni, 
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku 
przysposobienia. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 
a. wejść na Stronę i wykonać zadanie konkursowe, polegające na wykonaniu zdjęcia 

na którym widać np. pierniczki, ozdoby lub inne rzeczy nawiązujące do Świąt 
Bożego Narodzenia, przy których wykorzystano produkty Organizatora (pierniczki, 
pisaki, dekoracje itp.) lub inspiracje, które występują na Stronie (dalej „Zadanie 
konkursowe”; 

b. zgłosić Zadanie konkursowe do Konkursu, za pośrednictwem Strony; 
c. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie, wpisując: imię i nazwisko 

oraz kontaktowy adres e-mailowy; 
d. wyrazić zgodę - poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) - na 

przetwarzanie podanych formularzu danych osobowych Uczestnika, a w przypadku 

przyznania nagrody danych osobowych, o których mowa w  § 3  ust. 5 przez 

Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, 

wysyłki nagród, kontaktowania się w sprawach związanych z organizacją Konkursu 

oraz realizacji innych czynności w ramach Konkursu, określonych szczegółowo w 

Regulaminie,  

4. Zadanie konkursowe nadesłane przez Uczestnika nie może zawierać treści politycznych, 

religijnych, kontrowersyjnych społecznie, propagujących spożywanie alkoholu lub 

zażywanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających oraz 

dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre 

obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami 

społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania Zadań konkursowych o innej tematyce niż 

tematyka Konkursu, nawiązujących do innych produktów, marek, znaków towarowych lub 

firm niezwiązanych z Organizatorem oraz już wcześniej publikowanych w mediach 

elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. 

Zabrania się w szczególności publikacji zdjęć już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych 

konkursach. Zadanie konkursowe musi być autorskie, oryginalne, stworzone przez 

Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, ani zawierać żadnych 

marek, z wyłączeniem marki Delecta, nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści 

chronionych prawami własności intelektualnej, promować jakichkolwiek produktów lub 

usług za wyjątkiem produktów oferty handlowej Organizatora oraz wszelkich innych, 

podobnych w treści i działaniu informacji 

5. Zadania Konkursowe będą podlegały weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia 

wymogu określonego w ust. 4 powyżej. Zadania Konkursowe zawierające treści wskazane 

w ust. 4 powyżej, niespełniające wymagań tam opisanych lub w inny sposób naruszające 

postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 

6. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że: 

a. jest osobą pełnoletnią, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik 



zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 

Konkursie; 

b. jest wyłącznym autorem Zadania konkursowego;  

c. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego  

d. wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie Zadania konkursowego w 

sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie. 

e. zadanie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw 

osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich; 

f. zadanie konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych 

konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych;  

g. w przypadku utrwalenia w ramach Zadania konkursowego wizerunku Uczestnika, 

wyraża on, poprzez samodzielną publikację w miejscu organizowania konkursu (w 

serwisie Instagram), zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego 

wizerunku w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz 

publikację Zadania konkursowego przez Organizatora w ramach serwisu 

Instagram w celu promocji Konkursu i ogłoszenia wyników. 

h. w przypadku gdy w Zadaniu konkursowym utrwalono wizerunek innych osób niż 

uczestnika, uzyskał on zgody osób, których wizerunki zostały utrwalone w ramach 

Zadania konkursowego bądź jego/ich prawnych przedstawicieli, na wykorzystanie 

ww. wizerunku głosu oraz na ich rozpowszechnianie w sposób pozwalający na 

udział Uczestnika w Konkursie oraz publikację Zadania konkursowego przez 

Organizatora w ramach serwisu Instagram w celu promocji Konkursu i ogłoszenia 

wyników. 

i. W przypadku utrwalenia w ramach zadania konkursowego wizerunku dziecka 

Uczestnika, przysługuje mu władza rodzicielska wobec tego dziecka; władza 

rodzicielska nie została zawieszona, ani ograniczona; Uczestnik wyraża zgodę na 

wykorzystanie ww. wizerunku dziecka oraz na jego rozpowszechnianie w sposób 

pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz publikację Zadania 

konkursowego przez Organizatora w ramach serwisu Instagram w celu promocji 

Konkursu i ogłoszenia wyników. 

j. nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 

ani nie może go łączyć jakakolwiek umowa z żadną taką organizacją, na mocy 

której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Zgłoszenia, lub też w 

jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 

7. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe z 

winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie 

wystąpią wobec Organizatora lub Zleceniodawcy z roszczeniami z tytułu naruszenia ich 

praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz 

pokryje poniesione przez nie szkody. 

8. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Zadań konkursowych, na zasadach 

opisanych w niniejszym Regulaminie, jednakże może wygrać tylko jedną nagrodę.  

9. Uczestnik nie może po zgłoszeniu Zadania konkursowego wprowadzać do niego zmian. 

10. Organizator informuje, że w trakcie trwania Konkursu, wszystkie prawidłowe Zgłoszenia są 

publikowane na Stronie, przez okres do dnia ogłoszenia zwycięzców Konkursu, na 

zasadach opisanych w § 3 Regulaminu. 

11. Przesyłając Zadanie konkursowe Uczestnik udziela, a Organizator nabywa prawo do 

nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów powstałych 



w ramach rozwiązania Zadania konkursowego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do 

dokonania zgłoszenia, przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, wyłonieniem 

Zwycięzców Konkursu, ogłoszeniem wyników Konkursu w tym upublicznienia zwycięskich 

rozwiązań Zadań konkursowych w sposób określony Regulaminem.  

 

 
§ 3 Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu   

 

1. Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium 

pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności z tematyką Konkursu, 

wyłoni spośród prawidłowo zgłoszonych zgodnie z treścią Regulaminu Zadań 

konkursowych: 

a. 3 zwycięzców nagród o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu; 

b. 20 zwycięzców nagród o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu; 

2. W przypadku braku odpowiedniej liczby Zgłoszeń w Konkursie, Organizator wydaje 

nagrody w liczbie, odpowiadającej liczbie poprawnie zgłoszonych Zadań konkursowych. 

3. Obrady Komisji Konkursowej, podczas których będą wyłonieni Zwycięzcy Nagród o 

których mowa w ustępie powyżej odbędą się w dniu 12 grudnia 2022 roku. 

4. Ogłoszenie Zwycięzców odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 roku po zakończeniu obrad 

Komisji Konkursowej na Stronie na Stronie. Dodatkowo Organizator opublikuje na Stronie 

zwycięskie Zadania konkursowe. 

5. Poszczególni Zwycięzcy zostaną ponadto powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość 

e-mail, wysłaną na adres e-mail podany przy zgłoszeniu Zadania konkursowego w ciągu 

dwóch dni od ogłoszenia wyników. W terminie do dnia 20 grudnia 2022 roku, Zwycięzca 

jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi, poprzez odpowiedź na wiadomość e-

mail, swoich danych niezbędnych do wydania nagrody: imię, nazwisko, adres e-mail, 

adres do wysyłki, numer telefonu.  

§ 4 Nagrody i zasady ich wydawania   
   

1. Nagrodą główną w Konkursie jest gadżet świąteczny w formie szklanej choinki oraz box 
produktowy marki Delecta o wartości jednostkowej 200 zł brutto. Łącznie zostaną 
przyznane 3 nagrody główne. 

2. Dodatkowo Organizator przyzna 20 wyróżnień. Wyróżnieniem jest zestaw bombek w 
kształcie pierniczków oraz box produktowy marki Delecta. Wartość jednostkowa 
wyróżnienia to 120 zł brutto. Łącznie zostanie przyznanych 20 nagród. 

3. W związku z tym, że jednorazowa wartość nagród wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej nie 
przekracza kwoty 200 zł i nie jest ona wydawana w związku z prowadzoną przez 
Zwycięzcę Konkursu działalnością gospodarczą, nagroda jest zwolniona z opodatkowania 
– na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy z dnia 21 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę wskazaną w ust. 1 albo ust. 2 powyżej.  
5. Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. 
6. Prawo do nagrody jest niezbywalne. 
7. Nagrody określone w ust. 1 i 2 powyżej będą wysłane do Zwycięzców na wskazane przez 

Zwycięzcę dane za pośrednictwem przesyłki kurierskiej najpóźniej do 21 grudnia 2022 
roku. 

8. Organizator zastrzega, iż nagrody będą wysyłane wyłącznie na adresy, podane przez 
Zwycięzcę, pozostające w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.  

9. Jeżeli Zwycięzca nagród nie wskaże danych o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu we 
wskazanym tam terminie, podane dane będą niepełne, lub nie odbierze nagrody, 



Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy 
wynikłej z powodu wadliwe wskazanego adresu do doręczeń (w tym podanie niepełnego 
adresu) lub za odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca) jeżeli nagroda 
została zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzcę i do osoby (z imienia i 
nazwiska) wskazanej przez Zwycięzcę. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź 
nieodebrania przesyłki z nagrodą, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi 
do dyspozycji Organizatora.  

 
§ 5 Postępowanie reklamacyjne 

 
1. Reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać wyłącznie: w formie pisemnej za 

pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym), firmy kurierskiej lub poprzez 
doręczenie osobiste na adres Obsługi Konkursu GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. u. 
Roosevelta 18, 60-829 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-
mail: marketing@bakalland.pl, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Pierniczkowa 
ozdoba na święta”. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej 
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) lub drogą mailową na adres z 
którego została wysłana reklamacja, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania 
reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania 
przesyłki przez osobę składającą – reklamację uznaje się za dostarczoną. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.  
5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do 

niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 
postępowania sądowego.  

 
 

§ 6 Prawa autorskie  

 
1. Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na 

swoją rzecz przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych w Konkursie 
Zgłoszeń, zwanych dalej: „Utworami”, w zakresie, w jakim stanowią one utwory w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Utworów z chwilą 
wydania Nagrody, do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Utworu we własnym 
zakresie, jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń 
czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych 
polach eksploatacji, a w szczególności: 

− w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną 
techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

− w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono 
– wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

− w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w tiret drugie 
powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania 
oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron 
internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w 
szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice 
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w 
ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek 



systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, 
komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z 
wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za 
pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych). 

2. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 
powyżej, Zwycięzca Konkursu zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 
Utworów (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania 
nagrodzonych Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i 
wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, 
przemontowywania, wprowadzania zmian w Utworach oraz podejmowania innych 
czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet 
wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru 
nadanego Utworom. Ponadto, w ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o 
których mowa w ust. 1 powyżej, Zwycięzca Konkursu zezwala na korzystanie z Utworu 
lub opracowań Utworu bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska Zwycięzcy 
Konkursu jako autora Utworu. 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autorstwa Zgłoszenia lub wymaganych dla 
jego eksploatacji zgód, lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub 
roszczeń przez osoby trzecie, Zwycięzca Konkursu na żądanie Organizatora jest 
zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające 
jego wyłączne autorstwo oraz uzasadnienie dla braku konieczności uzyskiwania 
dodatkowych zgód osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich 
przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia Zwycięzcy 
Konkursu z Konkursu, a w przypadku, kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia 
zostaną zgłoszone już po przyznaniu albo wydaniu Nagrody, Organizator ma prawo 
zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez takiego Zwycięzcę Konkursu albo 
odpowiednio zażądać jej zwrotu. 

§ 7 Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BAKALLAND Sp. z o.o.. z 
siedzibą w Warszawie (00-446), ul. Fabryczna 5 (dalej: „Administrator”). Z 
Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail 
marketing@bakalland.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 
poprzez adres e-mail iod@bakalland.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 690 957 
659 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych. 

3. Dane osobowe są przetwarzane: 

1) w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, w celu przeprowadzenia Konkursu, 
w tym wyłonienia Zwycięzców, wysyłki nagród, kontaktowania się w sprawach 
związanych z organizacją Konkursu oraz realizacji innych czynności w ramach 
Konkursu, określonych szczegółowo w Regulaminie; dane osobowe są 
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo 
do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem 
Konkursu, określonych w Regulaminie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; 

2) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w 
tym: 

▪ przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczenia 
podatków od nagród w Konkursie; dane osobowe są przetwarzane przez okres 
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie 
których Administrator przetwarza dane osobowe; 
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▪ przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i 
rozpatrywanie reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na 
reklamację; dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia 
postępowania reklamacyjnego; 

3) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań 
przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do 
zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane 
do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

4. Administrator może udostępniać dane osobowe Organizatorowi oraz podmiotom 
świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi 
księgowe, usługi prawne, usługi IT, usługi kurierskie i pocztowe. Dane osobowe mogą 
być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do 
tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa. 

5. Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do 
swoich danych osobowych, żądania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych 
z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej 
danych osobowych, opartego o podstawę wskazaną w ust. 3 pkt 3) powyżej. 

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych 
osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl. 

8. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Administrator informuje ponadto, że 
niepodanie określonych danych uniemożliwi w szczególności wybór Zwycięzców, 
kontaktowanie się z Uczestnikami, wysyłkę nagród w Konkursie, realizację uprawnień 
reklamacyjnych, czy realizację obowiązków podatkowych Administratora, wynikających 
z przepisów prawa. 

 
 
§ 8 Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.  
2. Regulamin dostępny na Stronie oraz w siedzibie Organizatora w dni robocze w godzinach 

9:00-17:00 (tylko dla osób pełnoletnich) w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 
2022 roku 

3. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem 
Konkursu, Uczestnik może skontaktować się z przedstawicielem Organizatora poprzez 
wysłanie wiadomości na adres marketing@bakalland.pl  

4. W przypadku przesłania ww. zapytania, odpowiedź na te zapytanie zostanie przesłana 
po dokładnym wyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w 
ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania.  

5. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał 
udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym 
Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
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Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak 
również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.  

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest 
prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd 
powszechny. 
 

 


