Regulamin konkursu “Złóż
życzenia świąteczne iSpot”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs
pod nazwą „Złóż życzenia świąteczne iSpot” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., 4 poz. 471).

3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.
zm.).

4. „Operator techniczny” – Vacaloca Nogal i Wspólnicy spółka komandytowa, z siedzibą przy ul.
Solskiego 11 01-620 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod
numerem 0000330842, NIP: 5272603399, Regon: 141865239 (dalej: „Operator”), działa na zlecenie
firmy SAD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, Plac Unii, Budynek A, 02-566
Warszawa (dalej określanej jako „Organizator” )

5. Fundatorem nagród jest SAD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, Plac Unii,
Budynek A, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod
nr KRS 0000011564; NIP 554-023-21-36, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 630 000 zł.

6. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w
Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

7. Konkurs trwa od 8 od godziny 16.00 do 10.12.2017r. do godziny 23:59.

9. Regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej www.
ispot.pl/s,galeria_baltycka oraz w salonie iSpot w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku aleja Grunwaldzka
141, 80-264 Gdańsk.
10. Operator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów regulaminu.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna:
· pełnoletnia,
· posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 18 rok życia
posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie
· zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana na portalu
społecznościowym Facebook i Instagram (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Operatora i Organizatora
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na
zlecenie Organizatora i Operatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
a. dokonanie zakupu w salonie iSpot Galeria Bałtycka w dniach 8-10.12.2017 r w Galerii Bałtyckiej w
Gdańsku.
b. wgranie danych do formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.ispotkajmysie.pl tj. imię,
nazwisko, e-mail, numer paragonu
c. odpowiedź na pytanie konkursowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym (max 500 znaków): „Złóż
życzenia świąteczne iSpot”

4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych, ale jedna
osoba może otrzymać jedynie jedną Nagrodę Główną.

5. Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji Konkursu jest SAD sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, 02-566, przy ul Puławskiej 2, Plac Unii, Budynek A. Przetwarzanie danych osobowych
Uczestników Konkursu będzie się odbywać w celach związanych z realizacją Konkursu.

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez administratora zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu. Uczestnik
Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek
jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

7. Wszystkie przesłane przez Uczestników Konkursu prace mogą być upublicznione na kanałach
społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat).

8. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie, w tym
podawanie do wiadomości publicznej treści przesłanej Pracy Konkursowej oraz informacji o
przyznaniu nagrody na kanałach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube, Snapchat). Wyrażenie ww. zgody na Upublicznienie Pracy Konkursowej nie oznacza
przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej.

9. Niedopuszczalne jest:
a. naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili
osób trzecich oraz profili niezgodnych z Regulaminem;
b. naruszanie jakiegokolwiek ustępu niniejszego Regulaminu;
c. podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami
współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie
w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych;

§ 3 ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Organizator przewidział w ramach Konkursu Nagrodę Główną w postaci karty podarunkowej iSpot
o wartości 500 zł.

2. Organizator wybierze spośród Prac Konkursowych 1 najbardziej kreatywną, jednocześnie zgodną z
tematem Konkursu Nagrodę Główną. Zwycięzca Nagrody Głównej zostaną wyłonieni do 20.12.2017 r.
i poinformowani o wygranej poprzez wiadomość e-mail na wskazany w formularzu adres
kontaktowy.

4. Do ww. nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie,
liczonemu od ubruttowionej wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości
nagród opisanych w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu). Zwycięzcy zgadzają się, że kwota dodatkowej nagrody
pieniężnej nie podlega wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z
tytułu wygranej w Konkursie.

5. Zwycięzcy są zobowiązani przekazać wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków
płatnika.

§ 4 REKLAMACJE

1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania świadczonych w
ramach realizacji Konkursu usług, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
Uczestników Konkursu. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Konkursu Uczestnik zgłosi
ten fakt Operatorowi Konkursu.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem usługi może zgłaszać drogą mailową pod adres:
konkursy@vacaloca.pl z dopiskiem „Pomnożymy Twoje zakupy!”.

3. W reklamacji Uczestnik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania
listów), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi. Reklamacja
powinna zawierać dokładny opis przyczyny, dla której jest składana.

4. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 15 dni roboczych, a
gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Uczestnika, kiedy reklamacja zostanie

rozpatrzona. Odpowiedź na reklamację Uczestnika zostanie mu przesłana zwrotnie na wskazany
adres email, z którego została wysłana reklamacja.

5. Reklamacje niezgodne z postanowieniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Od Operatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, konfiguracja urządzeń przez
Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez
dostawcę sieci Internet.

3. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

4. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą
wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

