Regulamin Konkursu „30 lat marki Felix”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego
przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu
reklamacyjnego (dalej: Regulamin).
2) Konkurs prowadzony jest pod nazwą „30 lat marki Felix” (dalej: Konkurs) i polega
na wykonaniu zadania konkursowego.
3) Organizatorem Konkursu jest GoldenSubmarine spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska
18, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000489569, NIP: 779-232-38-33, REGON: 300684897 (dalej: Organizator
Konkursu).
4) Podmiotem Zlecającym Konkurs jest Intersnack Poland sp. z o.o. z siedzibą w
Niedźwiedziu, Niedźwiedź 64, 32-090 Słomniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000262998, NIP: 5272527149, REGON: 160106496, kapitał
zakładowy: 31 388 500,00 zł (dalej: Podmiot Zlecający Konkurs).
5) Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej pod adresem:
https://www.felixpolska.pl/konkurs (dalej: Strona Konkursu).
6) Zadanie konkursowe to zadanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu (dalej:
Zadanie Konkursowe). Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe będą oceniane pod
kątem oryginalności, kreatywności oraz pomysłowości.
7) Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8) Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 28.03.2022 r. godz. 00:00 do dnia
17.04.2022 r. godz. 23:59. Czynności związane z przyznawaniem i odbiorem
nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 15.05.2022 r. (dalej:
Czas trwania Konkursu).
9) Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna, która spełnia wymagania określone w
§ 3 ust. 1 Regulaminu (dalej: Uczestnik).
10)Zwycięzcą konkursu jest osoba fizyczna, która wygrała nagrodę w Konkursie
(dalej: Zwycięzca).
11)Uczestnik zgłasza się do udziału w Konkursie poprzez Stronę Konkursu, gdzie
udziela odpowiedzi na Zadanie konkursowe w formularzu wraz z załączeniem do
niego zdjęcia dowodu zakupu oraz podaniem niezbędnych danych celem wzięcia
udziału w Konkursie (dalej: Zgłoszenie do Konkursu).
12)Dowodem zakupu jest paragonu dokumentujący przynajmniej jednorazowy zakup
dowolnego z produktu marki FELIX w dowolnym sklepie stacjonarnym sieci
BIEDRONKA na terenie całej Polski, których adresy dostępne są na stronie

internetowej https://www.biedronka.pl/pl/sklepy w okresie od dnia 28.03.2022
r. do dnia 17.04.2022 r. (dalej: Dowód zakupu).
13)Nagrody możliwe do wygrania w Konkursie zostały określone są w § 6 Regulaminu
(dalej: Nagroda).
14)Jury konkursowe zostało określone w § 4 Regulaminu (dalej: Jury).
15)Organizator Konkursu oświadcza, że Nagrody określone szczegółowo w Regulaminie
są sfinansowane przez Podmiot Zlecający Konkurs, a Podmiot Zlecający Konkurs
zobowiązuje się do ich sfinansowania.
16)Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2020, poz. 2094 z
późn. zm.).
17)Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do Konkursu
zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do
Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez
Uczestnika postanowień Regulaminu.
§2
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1) Celem Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik powinien w Czasie trwania Konkursu
dokonać następujących czynności:
a) dokonać jednorazowego zakupu dowolnego produktu marki FELIX w
dowolnym sklepie stacjonarnym sieci BIEDRONKA na terenie całej Polski,
których
adresy
dostępne
są
na
stronie
internetowej
https://www.biedronka.pl/pl/sklepy, udokumentowanego na paragonie
(Dowodzie zakupu).
b) wejść na Stronę Konkursową oraz umieścić w formularzu dostępnym na Stronie
Konkursowej odpowiedź tekstową na następujące Zadanie Konkursowe: „Z
okazji 30 urodzin złóż życzenia w wiewiórczym stylu.” Odpowiedzi nie mogą
przekraczać 300 znaków.
c) wypełnić formularz dostępny na Stronie Konkursu wpisując dane Uczestnika w
postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz daty zakupu i numeru Dowodu
zakupu (paragonu).
d) Zaznaczyć oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz polityki
prywatności, aby wziąć udział w Konkursie.
2) Spełnienie wszystkich wskazanych powyżej w ust. 1 czynności jest równoznaczne
z dokonaniem Zgłoszenia do Konkursu. Tak dokonane Zgłoszenie do Konkursu
bierze udział w Konkursie od dnia jego wysłania w tygodniu trwania konkursu, w
którym zostało ono wysłane.
3) Ze wszystkich przesłanych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe będą wyłonione
najlepsze, na zasadach określonych w Regulaminie.
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4) Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe powinny być unikalnymi i oryginalnymi
treściami, stworzonymi przez Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W
szczególności odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, nie mogą być publikowane w
innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów, jak
również prawa do odpowiedzi na Zdanie Konkursowe nie mogą przysługiwać
żadnym podmiotom trzecim.
5) Jeden Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia do Konkursu wiele razy za
każdym razem musi jednak załączyć inny Dowód zakupu oraz udzielić innej
odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu
w Czasie trwania Konkursu więcej niż jeden raz tej samej odpowiedzi na Zadanie
Konkursowe oraz tego samego Dowodu zakupu. Zgłoszenia do Konkursu nie
spełniające powyżej wskazanych wymogów nie będą brały udziału w Konkursie.
6) Jeden Uczestnik w całym okresie trwania Konkursu może uzyskać tylko jedną
Nagrodę I stopnia oraz jedną Nagrodę II stopnia. Nagrody zostały szczegółowo
opisane w § 6 Regulaminu poniżej.
7) Jury konkursu przyzna łącznie 60 Nagród I i II stopnia dla najciekawszych
odpowiedzi na Zadanie Konkursowe na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie w taki sposób, że w każdym tygodniu Konkursu do wygrania jest 10
Nagród I stopnia oraz 10 Nagród II stopnia, przy czym za tydzień uważa się
następujące okresy: od dnia 28.03.2022 r. do dnia 03.04.2022 r. (pierwszy
tydzień), od dnia 04.04.2022 r. do dnia 10.04.2022 r. (drugi tydzień), od dnia
11.04.2022 r. do dnia 17.04.2022 r. (trzeci tydzień).
8) Jury będzie dokonywało wyboru Zwycięzców Konkursu oraz przyznawało im
Nagrody oceniając odpowiedzi na Zadania konkursowe pod kątem ich
oryginalności, kreatywności oraz pomysłowości na zasadach poniżej wskazanych:
a) Nagrody I i II stopnia będą przyznawane w każdym tygodniu trwania Konkursu.
b) Przyznawanie Nagród I i II stopnia będzie dokonywane w następujących
etapach:
- dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 28.04.2022 r. do dnia 03.04.2022
r. (pierwszy tydzień) - Nagrody I i II stopnia za pierwszy tydzień trwania
Konkursu zostaną przyznane w ciągu 7 dni po zakończeniu pierwszego tygodnia
trwania Konkursu,
- dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 04.04.2022 r. do dnia 10.04.2022
r. (drugi tydzień) – Nagrody I i II stopnia za drugi tydzień trwania Konkursu
zostaną przyznane w ciągu 7 dni po zakończeniu drugiego tygodnia trwania
Konkursu,
- dla zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 11.04.2022 r. do dnia 17.04.2022
r. (trzeci tydzień) – Nagrody I i II stopnia za trzeci tydzień trwania Konkursu
zostaną przyznane w ciągu 7 dni po zakończeniu trzeciego tygodnia trwania
Konkursu.
9) Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
§3
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UCZESTNICY KONKURSU
1) Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020, poz. 1740 z późn. zm.),
która podczas trwania Konkursu spełnia następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią;
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
c) zaakceptowała postanowienia Regulaminu;
d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2) Warunkiem udziału w Konkursie jest wskazanie przez Uczestnika w formularzu
na Stronie Konkursu swojego prawdziwego imienia i nazwiska oraz adresu email.
3) Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu,
Podmiotu Zlecającego Konkurs ani podmioty działające na zlecenie Organizatora
Konkursu w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz członkowie rodzin tych
osób. Za członków rodziny w rozumieniu Regulaminu uznaje się̨: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w
stosunku przysposobienia.
4) Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:
a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Konkursu;
b) naruszenia związane z zamieszczaniem odpowiedzi na Zdanie Konkursowe
niezgodnych z ust. 5 poniżej niniejszego paragrafu;
c) naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie,
o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu;
d) naruszenia związane z nieposiadaniem przez Uczestnika pełni praw autorskich
do zgłoszonej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
5) Zabronione jest dodawanie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, które:
a) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące
normami obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub
propagujące przemoc),
b) naruszałyby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków
towarowych, patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu
poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób trzecich lub prawo do
prywatności albo też zawierały dane osobowe osób trzecich,
c) zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik
Konkursu nie jest uprawniony do rozporządzania nimi,
d) obrażałyby uczucia religijne, byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby
być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby treści wulgarne
lub powszechnie uznane za obraźliwe, byłyby niemoralne, zawierałyby treści
polityczne, propagandowe, religijne, sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami lub przedstawiające używki (alkohol, wyroby tytoniowe, środki
odurzające bądź inne podobne);
e) sugerowałyby lub zachęcałyby do działań niezgodnych z prawem,
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f) miałyby na celu lub zawierały treści dotyczące promocji podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług innych
niż Organizator lub Podmiot Zlecający Konkurs,
g) naruszałyby prawa lub dobre imię Podmiotu Zlecającego Konkurs lub innych
osób.
6) Przez wykluczenie Uczestnika z Konkursu należy rozumieć sytuację, w której
odpowiedź na Zadanie Konkursowe przesłana przez Uczestnika nie będzie brana
pod uwagę przy wyborze Zwycięzców, Uczestnikowi nie zostanie przyznana
Nagroda, a w przypadku przyznania mu już Nagrody, Organizator będzie mógł od
decyzji o przyznaniu Nagrody odstąpić. Decyzję o wykluczeniu Uczestnika z
Konkursu może podjąć Organizator oraz Podmiot Zlecający Konkurs, którego
Organizator upoważnia do podejmowania takich decyzji.
7) Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie
stwierdzenia przez Jury, że jego Zgłoszenie do Konkursu nie spełnia wymogów
Regulaminu, zaistnienia istotnego naruszenia Regulaminu, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez
korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania wynikiem
Konkursu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora lub Podmiotu Zlecającego
Konkurs przez osoby trzecie roszczeń związanych ze Zgłoszeniem do Konkursu
tego Uczestnika. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również
prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia
reklamacji zgodnie z Regulaminem.
8) Zgłoszenie do Konkursu musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie stanowi
podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
9) Naruszenia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności naruszenia opisane w
ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia
Uczestnika z Konkursu.
§4
JURY KONKURSOWE
1) Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w
szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz
wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Jury.
2) W skład Jury wejdą 3 (słownie: trzy) osoby wskazane przez Organizatora oraz
Podmiot Zlecający Konkurs.
3) Jury wybierze łącznie 60 najciekawszych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz
zdecyduje o przyznaniu Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
§5
ZWYCIĘZCY KONKURSU
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1) Zwycięzcami Konkursu jest 60 Uczestników Konkursu, którzy nadesłali
najciekawsze według Jury odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, po 20 odpowiedzi
przesłanych w każdym z trzech tygodni trwania Konkursu.
2) Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości
email na adres email wskazany przez Uczestnika podczas wypełniania Zgłoszenia
do Konkursu. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać
będzie informację o przyznaniu Nagrody i jej stopnia.
3) Decyzje Jury o wyborze Zwycięzców Konkursu, zostaną wysłane do Zwycięzców
Konkursu w terminie do 7 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzców dla
danego etapu.
4) Zwycięzcą może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 3
powyżej. Jury może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu
warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku
stwierdzenia, że osoba uczestnicząca w Konkursie nie spełnia warunków, o
których mowa w § 3 powyżej lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik
Konkursu lub Zwycięzca w sposób wskazany w § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu naruszył
niniejszy Regulamin, Jury może wykluczyć go z Konkursu.

1)
2)

3)

4)

5)

§6
NAGRODY
W Konkursie przewidziane są dwa rodzaje Nagród: Nagrody I stopnia i Nagrody II
stopnia.
Nagrodą I stopnia w Konkursie jest kwota 1.000,00 (słownie: tysiąc 00/100)
złotych dla 30 najlepszych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe przyznawanych
odpowiednio dla 10 najlepszych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe przesłanych
w pierwszym, drugim i trzecim tygodniu trwania Konkursu. Łącznie 30.000,00
(słownie: trzydzieści tysięcy 00/100) złotych.
Nagrodą II stopnia w Konkursie jest kwota 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych
dla 30 najlepszych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe przyznawanych
odpowiednio dla kolejnych 10 najlepszych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe
przesłanych w pierwszym, drugim i trzecim tygodniu trwania Konkursu. Łącznie
3.000,00 (słownie: trzy tysiące 00/100) złotych.
Do każdej Nagrody Zwycięzca Konkursu otrzyma również dodatkową nagrodę
pieniężną odpowiadającą wysokości należnego podatku dochodowego od osób
fizycznych od nagród, tj. 11,11% wartości przekazywanej Zwycięzcy Konkursu
nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która to nagroda pieniężna zostanie
potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku
dochodowego od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych) i przekazana na konto właściwego urzędu
skarbowego, na co Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do
Konkursu.
Zwycięzca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 2
Regulaminu, zobowiązany jest do wysłania w terminie 5 (słownie: pięciu) dni
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6)

7)

8)

9)

1.
1)

2)

3)

roboczych od jego otrzymania, w formie wiadomości e-mail wysłanej w
odpowiedzi na otrzymane powiadomienie, swoich prawdziwych następujących
danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny i zamieszkania, numer telefonu,
numeru rachunku bankowego do przelewu Nagrody oraz danych adresowych
właściwego Urzędu Skarbowego.
Jeśli Zwycięzca w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych nie wyśle wiadomości
zwrotnej z wymaganymi danymi, zgodnie z ust. 5 powyżej, zostanie wykluczony z
Konkursu, a Jury wybierze w jego miejsce, w ciągu następnego dnia roboczego,
kolejnego Zwycięzcę Konkursu. Do kolejnych Zwycięzców stosuje się procedurę
powiadomienia opisaną w § 5 ust. 2 i § 6 ust. 5 i 6 Regulaminu.
Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora Konkursu na rachunek bankowy
wskazany przez Zwycięzcę w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych
od dnia otrzymania od Zwycięzcy informacji niezbędnych do jej wydania.
Organizator oraz Podmiot Zlecający Konkurs nie ponoszą odpowiedzialności z
powodu niemożności wysłania Zwycięzcy powiadomienia o wygranej, o którym
mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu lub niemożności przekazania Nagrody w wypadku
podania przez Zwycięzcę błędnych lub niepełnych danych.
Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw
związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Zwycięzca Konkursu
nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza
zrzeczenie się całości Nagrody.
§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Organizator jest Administratorem danych osobowych podanych w Zgłoszeniu w
zakresie niezbędnym do realizacji celów:
przeprowadzenia Konkursu tj. m.in. zebrania Zgłoszeń, wyłonienia zwycięzcy,
prowadzenia komunikacji w ramach konkursu, przyznania i wydania nagrody,
rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania
jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona w drodze jednoznacznej,
potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do konkursu. W tym celu,
dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i
wydania nagród konkursowych lub do czasu wycofania zgody.
rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia
roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający
na obronie jego praw i interesów gospodarczych oraz dbałość o poprawny
przebieg konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy
niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do
zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych
obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w
tym prowadzenie ksiąg rachunkowych (dokumentacja wydania nagrody).
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4)
2.
1)

2)

3)

4)

5)

3.

4.
5.

Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych
administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 74 ust. 2 ustawy
z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości). W tym celu, dane będą przetwarzane
przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym,
którego dane dotyczą.
Organizator Konkursu wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się
skontaktować pod adresem e-mail: iod@goldensubmarine.com.
Podmiot Zlecający Konkurs jest Administratorem danych osobowych podanych
w Zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do realizacji celów:
przeprowadzenia Konkursu tj. m.in. wyłonienia zwycięzcy. Podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona w drodze
jednoznacznej, potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do
Konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród Konkursowych (w przypadku
danych Zwycięzców) lub do czasu wycofania zgody.
obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiego obowiązku po
stronie Podmiotu Zlecającego Konkurs). Podstawą jest obowiązek prawny ciążący
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W tym celu dane przetwarzane będą
do czasu, w którym właściwe organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych;
utrwalania i rozpowszechniania odpowiedzi na Zadanie konkursowe zgodnie z § 8
niniejszego Regulaminu (na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO). W tym celu dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody;
rozpatrywania złożonych reklamacji – w zakresie, w jakim będzie to robić Podmiot
Zlecający Konkurs (na podstawie zgody udzielonej poprzez wysłanie reklamacji,
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W tym celu dane przetwarzane będą do
czasu rozpatrzenia reklamacji;
ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.
Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów. W tym celu,
dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do końca roku, w którym
upływa 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub
do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Podmiot
Zlecający Konkurs można się skontaktować z pod adresem mail:
info@intersnack.pl
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału
w Konkursie i możliwość uzyskania Nagrody.
Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom
Administratorów, podmiotom przetwarzającym dane osobowe m.in. dostawcom
usług IT i oprogramowania, dostawcom usług prawnych i doradczych,
uprawnionym organom państwa oraz pomiędzy Organizatorem a Podmiotem
Zlecającym Konkurs.
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6. Uczestnik ma prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, w tym
uzyskania kopii danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji przez administratora jego
prawnie uzasadnionych interesów. Ponadto, Uczestnik ma prawo cofnięcia
udzielonej zgody na przetwarzanie, z tym że, cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
7. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z danym
Administratorem, a w przypadku Organizatora – z wyznaczonym przez niego
inspektorem ochrony danych.
8. Niezależnie od powyższego, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora do odbiorców
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W
przypadku Podmiotu Zlecającego Konkurs ze względu na stosowane systemy
teleinformatyczne, może on przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich
zabezpieczeń, w tym w szczególności zawarcia z podmiotami, do których nastąpić
ma przekazanie, standardowych klauzul umownych
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie na niego wpływa.
§8
PRAWA AUTORSKIE
1) Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści własnego autorstwa.
Organizator upoważnia Jury do weryfikacji w każdym czasie treści zgłaszanych
przez Uczestników, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia
naruszeń niniejszego postanowienia, Jury, Organizator lub Podmiot Zlecający
Konkurs są uprawnieni do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń,
na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje
również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo
złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
2) Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw
majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłaną odpowiedzią
na Zadanie Konkursowe. W przypadku zgłoszenia przez jakąkolwiek osobę trzecią
jakichkolwiek roszczeń w związku z wykorzystaniem odpowiedzi na Zadanie
Konkursowe, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub Podmiot
Zlecający Konkurs z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, w tym zwrócić
Organizatorowi lub Podmiotowi Zlecającemu Konkurs wszelkie poniesione koszty.
3) Uczestnik, wysyłając odpowiedź na Zadanie Konkursowe, wyraża zgodę na
dokonywanie przez Podmiot Zlecający Konkurs lub na jego zlecenie wszelkich
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zmian, przeróbek i innych modyfikacji wysłanej przez niego odpowiedzi na
Zadanie Konkursowe, zgodnie z potrzebami Podmiotu Zlecającego Konkurs, oraz
na korzystanie z tak zmienionej odpowiedzi.
4) Odpowiedzi wysłane przez Uczestników w związku z Zadaniem konkursowym
mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w materiałach Podmiotu
Zlecającego Konkurs lub innych podmiotów współpracujących z Podmiotem
Zlecającym Konkurs bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu
wyrażają zgodę, poprzez przesłanie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
5) Wysłanie odpowiedzi w wyniku wykonania Zadania Konkursowego zgodnie z
zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi Konkursu
oraz Podmiotu Zlecającemu Konkurs niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z
prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z odpowiedzi w okresie 5 lat od
jej wysłania, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji
znanych w momencie jej wysłania, w tym w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich
znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką
analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i
optycznymi,
c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
d) wielokrotne publiczne wystawienie,
e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy
telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych,
technik cyfrowych lub analogowych,
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy
produktów Podmiotu Zlecającego Konkurs,
h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie korzystania
z tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do f), bez względu
na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy, oraz jest równoznaczne
ze zobowiązaniem się Uczestnika do niewykonywania autorskich praw
osobistych do wysłanej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe względem
Organizatora lub Podmiotu Zlecającego Konkurs, w szczególności z wyrażeniem
zgody na wykorzystywanie tej odpowiedzi w sposób anonimowy, tj. bez
podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
6) Z chwilą przesłania odpowiedzi na Zadanie Konkursowe Uczestnik udziela
Organizatorowi Konkursu oraz Podmiotowi Zlecającemu Konkurs zezwolenia na
wykonywanie – na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 powyżej – zależnych
praw autorskich do opracowań odpowiedzi przesłanej w wykonaniu Zadania
Konkursowego, w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach
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pokrewnych, dokonanych przez Organizatora Konkursu oraz Podmiot Zlecający
Konkurs lub na jego zlecenie, zezwala na dowolne modyfikowanie przesłanej
odpowiedzi, także jeśli nie stanowi stworzenia opracowania, udziela
Organizatorowi Konkursu oraz Podmiotowi Zlecającemu Konkurs prawa
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do przesłanej odpowiedzi
osobom trzecim oraz zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich praw
osobistych do przesłanej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w sposób mogący
jakkolwiek wpływać na korzystanie z odpowiedzi na Zadanie Konkursowe przez
Organizatora lub Podmiot Zlecający Konkurs.

1)

2)

3)
4)
5)

§9
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy
winni zgłaszać na piśmie listem poleconym w czasie trwania Konkursu oraz nie
później niż̇ do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu (o zachowaniu terminu
decyduje data stempla pocztowego).
Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, adres do korespondencji i
adres e-mail Uczestnika oraz dokładne uzasadnienie reklamacji. Reklamacja
powinna być́ przesłana na adres Organizatora Konkursu: ul. Szelągowska 18, 61626 Poznań wraz z dopiskiem „Konkurs 30 lat marki FELIX”. Dopisek nie jest
obowiązkowy.
Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania.
Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję na piśmie na adres podany w
reklamacji.
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na
stronie internetowej: https://www.felixpolska.pl/konkurs
2) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych
powodów, o ile nie naruszy to praw nabytych Uczestników Konkursu i nie
spowoduje pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany
Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowa treść Regulaminu zostaną̨ zamieszczone
na stronie https://www.felixpolska.pl/konkurs w taki sposób, że każdy Uczestnik
będzie miał do niego dostęp z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym
Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od
udziału w Konkursie. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zawierać będzie informacje o
sposobie i terminie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od udziału w Konkursie. W
przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu
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Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji
z tego tytułu. Brak złożenia oświadczenia o odstąpieniu od udziału w Konkursie w
terminie wskazanym w powiadomieniu o zmianach w Regulaminie jest równoznaczne
z akceptacją zmian w Regulaminie.
3) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
4) O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej
przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować́ będzie data nadania, chyba że
inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
5) Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2022 r.
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