REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
„Szwedzki z natury”
(dalej: „Regulamin”)
obowiązujący od 11 grudnia 2019 r.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Szwedzki z natury” (dalej: „Konkurs") jest Wyborowa S.A. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Janikowska 23, 61-070 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: 0000034442, NIP:
7770003038, REGON: 631000141, kapitał zakładowy w wysokości 299.510.000,00 zł (dalej:
„Organizator”). Koordynatorem Konkursu jest IQ Marketing (Poland) spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (02-954) przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do
Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013098.
2. Konkurs w zakresie możliwości dokonywania Zgłoszeń w sposób wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu
trwa od 7 listopada 2019 r. do 19 stycznia 2020 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). Okres
Trwania Konkursu nie obejmuje wyłonienia Laureatów i wydania nagród oraz rozstrzygniecia
reklamacji. Zakup Produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie może być
dokonany w okresie od 1 listopada 2019 r. do 19 stycznia 2020 r.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 - 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. – Kodeks cywilny.
5. Produktami, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie są produkty marki Absolut w
postaci dowolnej wódki o dowolnej pojemności, wprowadzonych do obrotu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Produkt”, „Produkty”) przez Wyborową S.A.. Zakup Produktu
uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie powinien być dokonany przez Uczestnika w sklepie
prowadzonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Sklep”) w okresie od 01 listopada
2019r. do 19 stycznia 2020 r. W Konkursie nie są uwzględniane zakupy Produktów dokonane w
maszynach vendingowych lub w innych miejscach czy urządzeniach, w których nie jest możliwe
uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
6. Informacje na temat możliwości wzięcia udziału w Konkursie są dostępne na stronie internetowej
dostępnej pod adresem: www.absolutnenoce.pl (dalej: „Strona Konkursu”), na profilu marki Absolut
dostępnym na portalu społeczonościowym Facebook https://www.facebook.com/ABSOLUTPolska/
oraz Instagram https://www.instagram.com/absolutvodka/, a także w materiałach promocyjnych
znajdujących się w Sklepach mających w swojej ofercie Produkty. Organizator informuje, że Nagrodą
Główną w Konkursie jest voucher na wyjazd dla 2 osób do Szwecji, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. i
Regulaminu. Organizator wskazuje, że w okresie tym w Szwecji, zazwyczaj występuje zjawisko zorzy
polarnej. W związku z niezależnymi od Organizatora, zmiennymi warunkami pogodowymi,
Organizator nie gwarantuje, że Laureat Nagrody Głównej faktycznie zobaczy zorze polarną podczas
wyjazdu.
7. W Konkursie uwzględniane są zakupy Produktów w Sklepie, potwierdzone dowodem dokonania przez
Uczestnika zakupu Produktu, który jest czytelny i prawdziwy, tzn. nie jest sfałszowany, ani nie
zawiera przekreśleń, nie jest uszkodzony, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany,
rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dokumentów (dalej:
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„Dowód Zakupu”). Dowód Zakupu potwierdza dokonanie zakupu Produktu, gdy w liście zakupów
jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu, a jeśli na Dowodzie Zakupu brak jest
takiego słowa – powinna znaleźć się na nim adnotacja dokonana przez sklep, w którym dokonano
zakupu Produktu, potwierdzająca fakt jego dokonania na podstawie Dowodu Zakupu, opatrzona
dodatkowo pieczątką tego Sklepu.
8. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, mające stałe miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami (dalej: „Uczestnicy”).
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora tj. Wyborowa S.A, Dobry Wybór sp. z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, pracownicy Koordynatora tj. IQ Marketing
(Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków.
§ 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1.

W celu dokonania Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik powinien dokonać łącznie następujących
czynności, w kolejności następującej:
zakupić co najmniej jeden Produkt w Sklepie w okresie od 01 listopada 2019 r. do 19
stycznia 2020 r., który będzie potwierdzony Dowodem Zakupu;
2.
zachować oryginał Dowodu Zakupu do czasu odebrania Nagrody;
3.
wejść na stronę www.absolutnenoce.pl i wypełnić dostępny na stronie formularz
zgłoszeniowy w okresie od 07 listopada 2019 r. do 19 stycznia 2020 r., w
którym należy:
a)
podać imię, nazwisko, swoją datę urodzenia w celu weryfikacji wieku oraz adres e-mail;
b)
wykonać zadanie konkursowe polegające na:
1.

1) udzieleniu odpowiedzi na wskazane poniżej pytanie:
- „Którą część szwedzkiej natury chciałbyś na zawsze zabrać do Polski i dlaczego?”,
przy czym powyższe rozwiązanie może zawierać maksymalnie 300 znaków wliczając w to
znaki interpunkcyjne i spacje,
(dalej: „Odpowiedź”)
oraz
2) udzieleniu poprawnej odpowiedzi na dwa pytania jednokrotnego wyboru spośród
poniższych:
- „Co było inspiracją dla kształtu butelki Absolut? – a) prom kosmiczny b) kolumny jońskie c)
butelki aptekarskie”’;
- „Jaki kolor logo używany jest na klasycznej wersji wódki Absolut? – a) granatowy b) czarny
c) biały”
(dalej łącznie: „Zadanie konkursowe”),
a następnie zatwierdzenie Zadania konkursowego poprzez wybór przycisku „Dalej”.
c)
w przypadku, w którym Uczestnik deklaruje chęć wygrania Nagrody Głównej lub
Nagrody II Stopnia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt i. – ii.: dołączyć czytelne zdjęcie Dowodu
Zakupu dokumentującego zakup Produktu, w formacie .jpg, .png w rozmiarze nie większym niż 5
MB oraz podać numer Dowodu Zakupu (numer paragonu) znajdujący się na Dowodzie Zakupu;
d)
złożyć wymagane oświadczenia dotyczące spełnienia warunków Regulaminu i jego
akceptacji oraz zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym dot. danych osobowych,
a następnie wysłania kompletnego formularza poprzez wybór przycisku „Wyślij”,
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przy czym łączne dokonanie powyższych czynności stanowi zgłoszenie w Konkursie
(„Zgłoszenie”).
2. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data
serwera) obsługujący Stronę Konkursu.
3. Jeden Uczestnik może dokonać w Konkursie dowolnej ilości Zgłoszeń. Do jednego Zgłoszenia
uprawnia zakup jednego Produktu, z zastrzeżeniem, że jeden Dowód Zakupu można zgłosić w
Konkursie wyłącznie raz, niezależnie od liczby widniejących na nim zakupionych Produktów. W
przypadku dokonania więcej niż jednego Zgłoszenia na podstawie jednego zakupu Produktu lub
jednego Dowodu Zakupu Organizator uwzględnia w Konkursie wyłącznie pierwsze Zgłoszenie.
Uczestnik może dokonać maksymalnie 3 Zgłoszeń jednego dnia.
3a. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść rozwiązania Zadania Konkursowego w ramach
przesyłanego Zgłoszenia nie może naruszać: praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr
osobistych osób trzecich; nie może zawierać treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne,
nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotycznych, propagujących
przemoc; nawiązywać w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości,
przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii,
organizacji o charakterze religijnym, treści niezgodnych z prawem albo godzących w powszechnie
uznane wartości chronione prawem; naruszających dobre obyczaje, promujących markę
konkurencyjną wobec marki „Absolut”. Treść rozwiązania Zadania Konkursowego nie może
zawierać danych osobowych. Zgłoszenia zawierające powyższe treści niedozwolone albo
niespełniające innych warunków wskazanych w Regulaminie, nie biorą udziału w Konkursie.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Odpowiedzi pod kątem jej zgodności z
niniejszym Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami. Jeżeli udzielona przez Uczestnika
Odpowiedź będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, będzie niestosowna,
obraźliwa, wulgarna, lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści
powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne bądź nie będzie spełniała wymagań Regulaminu,
Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Zgłoszenia zawierającego Odpowiedź,
dokonanego przez Uczestnika.
5.
Po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu, Organizator wybierze spośród wszystkich
przesłanych i zgodnych z Regulaminem Zgłoszeń – 186 (sto osiemdziesiąt sześć) najlepszych
Zgłoszeń – ocenionych przez komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora oraz IQ
Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Komisja”) według własnego uznania
członków Komisji jako najbardziej kreatywnych i oryginalnych Odpowiedzi, których pierwszych
153 (sto pięćdziesiąt trzy) autorów stanie się laureatami Konkursu (dalej: „Laureaci”), natomiast
autorzy Odpowiedzi znajdujących się na miejscach:
a. od 154 (sto pięćdziesiąt cztery) do 156 (sto pięćdziesiąt sześć) stanie się laureatami rezerwowymi
Nagrody Głównej (dalej: „Laureaci rezerwowi Nagrody Głównej”);
b. od 157 (sto pięćdziesiąt siedem) do 171 (sto siedemdziesiąt jeden) stanie się laureatami
rezerowymi Nagrody II Stopnia (dalej: „Laureaci rezerwowi Nagrody II Stopnia”);
c. od 172 (sto siedemdziesiąt dwa) do 186 (sto osiemdziesiąt sześć) stanie się laureatami
rezerwowymi Nagrody III Stopnia (dalej: „Laureaci rezerwowi Nagrody III Stopnia”).
W odniesieniu do Laureatów Komisja określi które z ich Zgłoszeń będą uprawnione do otrzymania
Nagrody Głównej, które do otrzymania Nagrody II stopnia, a które do otrzymania Nagrody III
stopnia. Lauraci rezerwowi staną się uprawnieni do odpowiadającej ich miejscu w rankingu
Nagrody, w przypadku opisanym w § 3 ust. 6, według wskazanej tam procedury.
5a. W terminie do 14 (czternastu) dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu, Organizator
powiadomi Laureatów o wygranej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany
przy dokonywaniu Zgłoszenia, zawierającą link do aktywnego formularza, który Laureat musi
uzupełnić w terminie 72 godzin od wysłania przez Organizatora informacji o wygranej, poprzez
podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail (tożsamy z adresem podanym przy Zgłoszeniu),
adresu zamieszkania, na który ma zostać wysłana Nagroda, a następnie wysłać kompletny formularz
poprzez wybranie przycisku „Wyślij”.
6. W przypadku:
a.

nie wysłania przez Laureata formularza, o którym mowa w ust. 5a powyżej we wskazanym tam
terminie;
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b.
c.

wysłania przez Laureata niekompletnego formularza, o którym mowa w ust. 5a powyżej;
niespełnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie,

Laureat traci prawo do Nagrody, zaś Organizator przyzna Nagrodę pierwszemu Laureatowi
rezerwowemu, któremu przyznano prawo do danej Nagrody w następnej kolejności, zgodnie z listą
miejsc, o której mowa w ust. 5 powyżej, a w przypadku niespełnienia przez takiego Laureata
rezerwowego wszystkich przewidzianych Regulaminem warunków do jej wydania – przechodzi ono
na rzecz kolejnych Laureatów rezerwowych z listy miejsc dla danej Nagrody, aż do wyczerpania listy
Laureatów rezerwowych dla danej Nagrody. Jeśli na skutek powyżej opisanej procedury Laureat
rezerwowy uzyskał prawo do odpowiadającej jego miejscu na liście Nagrody, Laureat rezerwowy jest
informowany o prawie do otrzymania Nagrody w terminie 7 dni od dnia, w którym stwierdzono utratę
prawa do Nagrody przez poprzedniego Laureata.. Zapisy § 3 ust. 5a stosuje się odpowiednio. W
przypadku niespełnienia przez Laureatów oraz Laureatów rezerwowych warunków Regulaminu,
niezbędnych do uzyskania prawa do odpowiadającej im Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji
Organizatora.
7.

Nagrody zostaną wydane przez Organizatora w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem
podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie w terminie do 31 marca 2020 r. Podczas
odbioru Nagrody Laureat zostanie poproszony o okazanie dowodu tożsamości (celem potwierdzenia
wieku), a także o podpisanie protokołu odbioru Nagrody. Jeśli z dowodu tożsamości wynika, że
Laureat nie ma ukończonego 18 roku życia, albo Laureat odmawia jego przedstawienia, Nagroda nie
zostanie mu wydana, a Laureat traci prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
§ 4. NAGRODY

1.

Organizator w Konkursie przewidział 153 nagrody (dalej łącznie jako „Nagrody”), na które składają
się:
i.

3 (słownie: trzy) nagrody główne, każda w postaci 1 (słownie: jednego) vouchera na 5-dniowy
wyjazd do Szwecji dla dwóch osób, o szacunkowej wartości 30.000,00 złotych (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych), który:
• będzie można zrealizować w terminie 12 luty- 16 luty 2020 roku;
• obejmuje koszty przelotu, wyżywienie min. 2 posiłki dziennie, zakwaterowanie,
obejmujące 4 noclegi, a także
• ubezpieczenie turystyczne NNW obowiązujące w trakcie wyjazdu;
• spotkanie z reniferami (dalej: „Nagroda Główna”).
Szczegóły dotyczące sposobu realizacji vouchera Laureat Nagrody Głównej ustala
bezpośrednio z Organizatorem. Termin zgłoszenia vouchera do realizacji- najpóźniej do
06.02.2020.

ii.

50 (słownie: pięćdziesiąt) nagród II stopnia, każda w postaci plecaka Kanken Fjallraven, o
wartości rynkowej 379 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) brutto (dalej:
„Nagrody II Stopnia”);

iii. 100 (słownie: sto) nagród III stopnia, każda w postaci butelki wódki Absolut 700 ml każda o
wartości rynkowej 55,90 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy)
brutto (dalej: „Nagrody III Stopnia”).
2.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowe nagrody pieniężne potrącane są przez płatnika
podatku przed wydaniem Nagród a następnie zostanie ona przekazana do właściwego Urzędu
Skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

3.

Nagrody (Główna, II i III stopnia) zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną równą kwocie
zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w konkursach, wyliczonej od podstawy
szacunkowej wartości Nagrody, zgodnie z postanowieniami ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. Nr 1387 z późn. zm.).
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4.

Podatnikiem podatku, o którym mowa powyżej jest Uczestnik, który otrzymał nagrodę, ale
Organizator pobierze kwotę podatku z ww. dodatkowej nagrody pieniężnej celem odprowadzenia jej
do właściwego urzędu skarbowego, na co Uczestnik wyraża zgodę. Kwota dodatkowej nagrody
zostanie obliczona według następującego wzoru:
(A÷0,9) – A
gdzie A oznacza wartość Nagrody

5.

Uczestnik wyraża zgodę na pobranie nagrody pieniężnej i wpłacenie jej na rachunek właściwego
Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

6.

Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, ani też Laureat nie może żądać zamiany
Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

7.

Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

8.

1 (Jeden) Uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.

§ 5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
1.

Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Odpowiedzi, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1
Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik:
a.
potwierdza, że jest wyłącznym autorem Odpowiedzi, posiada wszelkie majątkowe i osobiste
prawa autorskie do Odpowiedzi, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami
autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz,
że jego prawa do Odpowiedzi nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby
trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu
udzielonej licencji lub z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez
Uczestnika uprawnień lub naruszenia innych praw osób trzecich;
b.
potwierdza, że na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania
takiego żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poczty, odpowiednie dokumenty
potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym ustępie.

2.

Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i
terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do
Odpowiedzi na następującym polu eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez
zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w
szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet lub baz danych) oraz w sieci Internet na portalu
społecznościowym Facebook o adresie https://www.facebook.com/ABSOLUTPolska/ i na stronie
www.absolutnenoce.pl/ w celu opublikowania tam Odpowiedzi w ramach przesłanych Zgłoszeń.

3.

Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi, w zakresie
uzasadnionym wykorzystywaniem Odpowiedzi na powyższych polach eksploatacji, w tym do
dokonywania modyfikacji, łączenia z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu
modyfikacji, a także do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do Odpowiedzi oraz
zobowiązuje się do niewykonywania wobec Odpowiedzi osobistych praw autorskich, a także
upoważnia Organizatora do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
Organizator zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy z
Organizatorem przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi na polach eksploatacji, o
których mowa powyżej, z prawem do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi.

4.

5.
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§ 6. DANE OSOBOWE
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Wyborowa
S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań (dalej: „Administrator”).
Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której dane są
przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy
kierować na adres biura Organizatora w Warszawie: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, albo poprzez
wiadomość e-mail na adres: marcin.wierzbicki@pernod-ricard.com.
Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych
możliwy jest poprzez adres e-mail: marcin.wierzbicki@pernod-ricard.com.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj. w
celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu w tym wydania Nagrody,
sprawozdawczością podatkową i księgową, oraz dla celów obrony ewentualnych roszczeń
majątkowych w uzasadnionych przypadkach.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika i Laureata jest prawnie uzasadniony interes
administratora, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego dotyczącego swojej marki
(realizacja Konkursu).
Dane osobowe Uczestników i Laureatów zostaną udostępnione lub powierzone do przetwarzania IQ
Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniącego rolę koordynatora Konkursu, a
także podmiotom świadczącym usługi hostingu. Dane osobowe Laureatów zostaną przekazane
podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu wydania Nagród. Dane osobowe Laureatów
nagordy głównej zostaną udostępnione wybranemu przez organizatora biuru podróży.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich
przetwarzania (jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora), a także skarga
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie,
ewentualne rozpatrzenie reklamacji i wydanie Nagrody.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wyłonienia Laureatów w Konkursie.
Dane Laureatów będą przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 6
lat. Podstawą przetwarzania danych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami jest uzasadniony
interes administratora polegający na możliwości obrony przed tymi roszczeniami. Dane Laureatów
zweryfikowanych pozytywnie będą przetwarzane także w celach sprawozdawczości finansowej i do
celów podatkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku w którym wyłoniono
Laureatów Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku wypełenienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązującego
prawa.
Dane osobowe osób zgłaszających reklamacje będą przetwarzane do czasu poinformowania tej osoby
o sposobie rozpatrzenia reklamacji, a dane osobowe osób zgłaszających reklamacje, które zostały
rozpatrzone pozytywnie, tj. na skutek których takim osobom została wydana Nagroda będą
przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych, tj. przez 6 lat od dnia
wydania Nagrody. Podstawą przetwarzania danych osób, które zgłosiły reklamacje jest prawnie
uzasadniony interes administratora, polegający na rozpatrzeniu reklamacji. Dane osobowe osób,
których reklamacje zostały rozpatrzone pozytywnie będą przetwarzane także w celach
sprawozdawczości finansowej i do celów podatkowych przez okres 5 lat od daty wyłonienia
Laureatów w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku wypełenienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązującego
prawa.
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§ 7. REKLAMACJE
1.

Wszelkie ewentualne reklamacje Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości email na adres e-mail: reklamacje@absolutnenoce.pl Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko
osoby wnoszącej reklamacji, jak również dokładny opis reklamacji i żądanie.

2.

Osoba składająca reklamację będzie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, za pomocą wiadomości e-mail.

3.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do
dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie www.absolutnenoce.pl/.

ANEKS NR 1
DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Szwedzki z natury”
(dalej: „Aneks”)
z dnia 11 grudnia 2019 r.
Organizator Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu postanowił zmienić
Regulamin Konkursu „Szwedzki z natury” w następujący sposób:
§1
Organizator zmienia treść §4 ust. 1 pkt ii. Regulaminu, nadając mu następującą treść:
„ii. 50 (słownie: pięćdziesiąt) nagród II stopnia, każda w postaci plecaka Kanken Fjallraven, o wartości
rynkowej 379 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) brutto (dalej: „Nagrody II
Stopnia”);”
§2
1. Aneks wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
2. Pozostałe postanowienia Regulaminu Konkursu pozostają niezmienione.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
„Szwedzki z natury”
(dalej: „Regulamin”)
obowiązujący od 7 listopada 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Szwedzki z natury” (dalej: „Konkurs") jest Wyborowa S.A. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034442, NIP:
7770003038, REGON: 631000141, kapitał zakładowy w wysokości 299.510.000,00 zł (dalej:
„Organizator”). Koordynatorem Konkursu jest IQ Marketing (Poland) spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (02-954) przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do
Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013098.
Konkurs w zakresie możliwości dokonywania Zgłoszeń w sposób wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu
trwa od 7 listopada 2019 r. do 19 stycznia 2020 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). Okres
Trwania Konkursu nie obejmuje wyłonienia Laureatów i wydania nagród oraz rozstrzygniecia
reklamacji. Zakup Produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie może być
dokonany w okresie od 1 listopada 2019 r. do 19 stycznia 2020 r.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 - 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. – Kodeks cywilny.
Produktami, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie są produkty marki Absolut w
postaci dowolnej wódki o dowolnej pojemności, wprowadzonych do obrotu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Produkt”, „Produkty”) przez Wyborową S.A.. Zakup Produktu
uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie powinien być dokonany przez Uczestnika w sklepie
prowadzonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Sklep”) w okresie od 01 listopada
2019r. do 19 stycznia 2020 r. W Konkursie nie są uwzględniane zakupy Produktów dokonane w
maszynach vendingowych lub w innych miejscach czy urządzeniach, w których nie jest możliwe
uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
Informacje na temat możliwości wzięcia udziału w Konkursie są dostępne na stronie internetowej
dostępnej pod adresem: www.absolutnenoce.pl (dalej: „Strona Konkursu”), na profilu marki Absolut
dostępnym na portalu społeczonościowym Facebook https://www.facebook.com/ABSOLUTPolska/
oraz Instagram https://www.instagram.com/absolutvodka/, a także w materiałach promocyjnych
znajdujących się w Sklepach mających w swojej ofercie Produkty. Organizator informuje, że Nagrodą
Główną w Konkursie jest voucher na wyjazd dla 2 osób do Szwecji, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. i
Regulaminu. Organizator wskazuje, że w okresie tym w Szwecji, zazwyczaj występuje zjawisko zorzy
polarnej. W związku z niezależnymi od Organizatora, zmiennymi warunkami pogodowymi,
Organizator nie gwarantuje, że Laureat Nagrody Głównej faktycznie zobaczy zorze polarną podczas
wyjazdu.
W Konkursie uwzględniane są zakupy Produktów w Sklepie, potwierdzone dowodem dokonania przez
Uczestnika zakupu Produktu, który jest czytelny i prawdziwy, tzn. nie jest sfałszowany, ani nie
zawiera przekreśleń, nie jest uszkodzony, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany,
rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dokumentów (dalej:
„Dowód Zakupu”). Dowód Zakupu potwierdza dokonanie zakupu Produktu, gdy w liście zakupów
jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu, a jeśli na Dowodzie Zakupu brak jest
takiego słowa – powinna znaleźć się na nim adnotacja dokonana przez sklep, w którym dokonano
zakupu Produktu, potwierdzająca fakt jego dokonania na podstawie Dowodu Zakupu, opatrzona
dodatkowo pieczątką tego Sklepu.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, mające stałe miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami (dalej: „Uczestnicy”).
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2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora tj. Wyborowa S.A, Dobry Wybór sp. z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, pracownicy Koordynatora tj. IQ Marketing
(Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków.
§ 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W celu dokonania Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik powinien dokonać łącznie następujących
czynności, w kolejności następującej:
1.

zakupić co najmniej jeden Produkt w Sklepie w okresie od 01 listopada 2019 r.
do 19 stycznia 2020 r., który będzie potwierdzony Dowodem Zakupu;
2.
zachować oryginał Dowodu Zakupu do czasu odebrania Nagrody;
3.
wejść na stronę www.absolutnenoce.pl i wypełnić dostępny na stronie formularz
zgłoszeniowy w okresie od 07 listopada 2019 r. do 19 stycznia 2020 r., w
którym należy:
a)
podać imię, nazwisko, swoją datę urodzenia w celu weryfikacji wieku oraz adres e-mail;
b)
wykonać zadanie konkursowe polegające na:
1) udzieleniu odpowiedzi na wskazane poniżej pytanie:
- „Którą część szwedzkiej natury chciałbyś na zawsze zabrać do Polski i dlaczego?”,
przy czym powyższe rozwiązanie może zawierać maksymalnie 300 znaków wliczając w to
znaki interpunkcyjne i spacje,
(dalej: „Odpowiedź”)
oraz
2) udzieleniu poprawnej odpowiedzi na dwa pytania jednokrotnego wyboru spośród
poniższych:
- „Co było inspiracją dla kształtu butelki Absolut? – a) prom kosmiczny b) kolumny jońskie c)
butelki aptekarskie”’;
- „Jaki kolor logo używany jest na klasycznej wersji wódki Absolut? – a) granatowy b) czarny
c) biały”
(dalej łącznie: „Zadanie konkursowe”),
a następnie zatwierdzenie Zadania konkursowego poprzez wybór przycisku „Dalej”.
c)
w przypadku, w którym Uczestnik deklaruje chęć wygrania Nagrody Głównej lub
Nagrody II Stopnia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt i. – ii.: dołączyć czytelne zdjęcie Dowodu
Zakupu dokumentującego zakup Produktu, w formacie .jpg, .png w rozmiarze nie większym niż 5
MB oraz podać numer Dowodu Zakupu (numer paragonu) znajdujący się na Dowodzie Zakupu;
d)
złożyć wymagane oświadczenia dotyczące spełnienia warunków Regulaminu i jego
akceptacji oraz zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym dot. danych osobowych,
a następnie wysłania kompletnego formularza poprzez wybór przycisku „Wyślij”,
przy czym łączne dokonanie powyższych czynności stanowi zgłoszenie w Konkursie
(„Zgłoszenie”).

2. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data
serwera) obsługujący Stronę Konkursu.
3. Jeden Uczestnik może dokonać w Konkursie dowolnej ilości Zgłoszeń. Do jednego Zgłoszenia
uprawnia zakup jednego Produktu, z zastrzeżeniem, że jeden Dowód Zakupu można zgłosić w
Konkursie wyłącznie raz, niezależnie od liczby widniejących na nim zakupionych Produktów. W
przypadku dokonania więcej niż jednego Zgłoszenia na podstawie jednego zakupu Produktu lub
jednego Dowodu Zakupu Organizator uwzględnia w Konkursie wyłącznie pierwsze Zgłoszenie.
Uczestnik może dokonać maksymalnie 3 Zgłoszeń jednego dnia.
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3a. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść rozwiązania Zadania Konkursowego w ramach
przesyłanego Zgłoszenia nie może naruszać: praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr
osobistych osób trzecich; nie może zawierać treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne,
nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotycznych, propagujących
przemoc; nawiązywać w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości,
przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii,
organizacji o charakterze religijnym, treści niezgodnych z prawem albo godzących w powszechnie
uznane wartości chronione prawem; naruszających dobre obyczaje, promujących markę
konkurencyjną wobec marki „Absolut”. Treść rozwiązania Zadania Konkursowego nie może
zawierać danych osobowych. Zgłoszenia zawierające powyższe treści niedozwolone albo
niespełniające innych warunków wskazanych w Regulaminie, nie biorą udziału w Konkursie.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Odpowiedzi pod kątem jej zgodności z
niniejszym Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami. Jeżeli udzielona przez Uczestnika
Odpowiedź będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, będzie niestosowna,
obraźliwa, wulgarna, lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści
powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne bądź nie będzie spełniała wymagań Regulaminu,
Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Zgłoszenia zawierającego Odpowiedź,
dokonanego przez Uczestnika.
5.
Po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu, Organizator wybierze spośród wszystkich
przesłanych i zgodnych z Regulaminem Zgłoszeń – 186 (sto osiemdziesiąt sześć) najlepszych
Zgłoszeń – ocenionych przez komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora oraz IQ
Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Komisja”) według własnego uznania
członków Komisji jako najbardziej kreatywnych i oryginalnych Odpowiedzi, których pierwszych
153 (sto pięćdziesiąt trzy) autorów stanie się laureatami Konkursu (dalej: „Laureaci”), natomiast
autorzy Odpowiedzi znajdujących się na miejscach:
a. od 154 (sto pięćdziesiąt cztery) do 156 (sto pięćdziesiąt sześć) stanie się laureatami rezerwowymi
Nagrody Głównej (dalej: „Laureaci rezerwowi Nagrody Głównej”);
b. od 157 (sto pięćdziesiąt siedem) do 171 (sto siedemdziesiąt jeden) stanie się laureatami
rezerowymi Nagrody II Stopnia (dalej: „Laureaci rezerwowi Nagrody II Stopnia”);
c. od 172 (sto siedemdziesiąt dwa) do 186 (sto osiemdziesiąt sześć) stanie się laureatami
rezerwowymi Nagrody III Stopnia (dalej: „Laureaci rezerwowi Nagrody III Stopnia”).
W odniesieniu do Laureatów Komisja określi które z ich Zgłoszeń będą uprawnione do otrzymania
Nagrody Głównej, które do otrzymania Nagrody II stopnia, a które do otrzymania Nagrody III
stopnia. Lauraci rezerwowi staną się uprawnieni do odpowiadającej ich miejscu w rankingu
Nagrody, w przypadku opisanym w § 3 ust. 6, według wskazanej tam procedury.
5a. W terminie do 14 (czternastu) dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu, Organizator
powiadomi Laureatów o wygranej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany
przy dokonywaniu Zgłoszenia, zawierającą link do aktywnego formularza, który Laureat musi
uzupełnić w terminie 72 godzin od wysłania przez Organizatora informacji o wygranej, poprzez
podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail (tożsamy z adresem podanym przy Zgłoszeniu),
adresu zamieszkania, na który ma zostać wysłana Nagroda, a następnie wysłać kompletny formularz
poprzez wybranie przycisku „Wyślij”.
6. W przypadku:
d.
e.
f.

nie wysłania przez Laureata formularza, o którym mowa w ust. 5a powyżej we wskazanym tam
terminie;
wysłania przez Laureata niekompletnego formularza, o którym mowa w ust. 5a powyżej;
niespełnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie,

Laureat traci prawo do Nagrody, zaś Organizator przyzna Nagrodę pierwszemu Laureatowi
rezerwowemu, któremu przyznano prawo do danej Nagrody w następnej kolejności, zgodnie z listą
miejsc, o której mowa w ust. 5 powyżej, a w przypadku niespełnienia przez takiego Laureata
rezerwowego wszystkich przewidzianych Regulaminem warunków do jej wydania – przechodzi ono
na rzecz kolejnych Laureatów rezerwowych z listy miejsc dla danej Nagrody, aż do wyczerpania listy
Laureatów rezerwowych dla danej Nagrody. Jeśli na skutek powyżej opisanej procedury Laureat
rezerwowy uzyskał prawo do odpowiadającej jego miejscu na liście Nagrody, Laureat rezerwowy jest
informowany o prawie do otrzymania Nagrody w terminie 7 dni od dnia, w którym stwierdzono utratę
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prawa do Nagrody przez poprzedniego Laureata.. Zapisy § 3 ust. 5a stosuje się odpowiednio. W
przypadku niespełnienia przez Laureatów oraz Laureatów rezerwowych warunków Regulaminu,
niezbędnych do uzyskania prawa do odpowiadającej im Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji
Organizatora.
7.

Nagrody zostaną wydane przez Organizatora w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem
podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie w terminie do 31 marca 2020 r. Podczas
odbioru Nagrody Laureat zostanie poproszony o okazanie dowodu tożsamości (celem potwierdzenia
wieku), a także o podpisanie protokołu odbioru Nagrody. Jeśli z dowodu tożsamości wynika, że
Laureat nie ma ukończonego 18 roku życia, albo Laureat odmawia jego przedstawienia, Nagroda nie
zostanie mu wydana, a Laureat traci prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.
§ 4. NAGRODY
1. Organizator w Konkursie przewidział 153 nagrody (dalej łącznie jako „Nagrody”), na które składają
się:
i.

3 (słownie: trzy) nagrody główne, każda w postaci 1 (słownie: jednego) vouchera na 5-dniowy
wyjazd do Szwecji dla dwóch osób, o szacunkowej wartości 30.000,00 złotych (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych), który:
• będzie można zrealizować w terminie 12 luty- 16 luty 2020 roku;
• obejmuje koszty przelotu, wyżywienie min. 2 posiłki dziennie, zakwaterowanie,
obejmujące 4 noclegi, a także
• ubezpieczenie turystyczne NNW obowiązujące w trakcie wyjazdu;
• spotkanie z reniferami (dalej: „Nagroda Główna”).
Szczegóły dotyczące sposobu realizacji vouchera Laureat Nagrody Głównej ustala
bezpośrednio z Organizatorem. Termin zgłoszenia vouchera do realizacji- najpóźniej do
06.02.2019.

ii.

50 (słownie: pięćdziesiąt) nagród II stopnia, każda w postaci plecaka Kanken Fjallraven - 527 Deep Blue, o wartości rynkowej 379 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) brutto
(dalej: „Nagrody II Stopnia”);

iii. 100 (słownie: sto) nagród III stopnia, każda w postaci butelki wódki Absolut 700 ml każda o
wartości rynkowej 55,90 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy)
brutto (dalej: „Nagrody III Stopnia”).
2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowe nagrody pieniężne potrącane są przez
płatnika podatku przed wydaniem Nagród a następnie zostanie ona przekazana do właściwego
Urzędu Skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Nagrody (Główna, II i III stopnia) zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną równą
kwocie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w konkursach, wyliczonej od podstawy
szacunkowej wartości Nagrody, zgodnie z postanowieniami ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. Nr 1387 z późn. zm.).
4. Podatnikiem podatku, o którym mowa powyżej jest Uczestnik, który otrzymał nagrodę, ale
Organizator pobierze kwotę podatku z ww. dodatkowej nagrody pieniężnej celem odprowadzenia jej
do właściwego urzędu skarbowego, na co Uczestnik wyraża zgodę. Kwota dodatkowej nagrody
zostanie obliczona według następującego wzoru:
(A÷0,9) – A
gdzie A oznacza wartość Nagrody
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5. Uczestnik wyraża zgodę na pobranie nagrody pieniężnej i wpłacenie jej na rachunek właściwego
Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, ani też Laureat nie może żądać
zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
7. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
8. 1 (Jeden) Uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.

§ 5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
1. Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Odpowiedzi, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1
Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik:
c.
potwierdza, że jest wyłącznym autorem Odpowiedzi, posiada wszelkie majątkowe i osobiste
prawa autorskie do Odpowiedzi, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami
autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz,
że jego prawa do Odpowiedzi nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby
trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu
udzielonej licencji lub z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez
Uczestnika uprawnień lub naruszenia innych praw osób trzecich;
d.
potwierdza, że na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania
takiego żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poczty, odpowiednie dokumenty
potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym ustępie.
2.

Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i
terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do
Odpowiedzi na następującym polu eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez
zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w
szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet lub baz danych) oraz w sieci Internet na portalu
społecznościowym Facebook o adresie https://www.facebook.com/ABSOLUTPolska/ i na stronie
www.absolutnenoce.pl/ w celu opublikowania tam Odpowiedzi w ramach przesłanych Zgłoszeń.

3.

Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi, w zakresie
uzasadnionym wykorzystywaniem Odpowiedzi na powyższych polach eksploatacji, w tym do
dokonywania modyfikacji, łączenia z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu
modyfikacji, a także do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do Odpowiedzi oraz
zobowiązuje się do niewykonywania wobec Odpowiedzi osobistych praw autorskich, a także
upoważnia Organizatora do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
Organizator zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy z
Organizatorem przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi na polach eksploatacji, o
których mowa powyżej, z prawem do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi.

4.

5.

§ 6. DANE OSOBOWE
1.
2.

Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Wyborowa
S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań (dalej: „Administrator”).
Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której dane są
przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy
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3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

kierować na adres biura Organizatora w Warszawie: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, albo poprzez
wiadomość e-mail na adres: marcin.wierzbicki@pernod-ricard.com.
Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych
możliwy jest poprzez adres e-mail: marcin.wierzbicki@pernod-ricard.com.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj. w
celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu w tym wydania Nagrody,
sprawozdawczością podatkową i księgową, oraz dla celów obrony ewentualnych roszczeń
majątkowych w uzasadnionych przypadkach.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika i Laureata jest prawnie uzasadniony interes
administratora, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego dotyczącego swojej marki
(realizacja Konkursu).
Dane osobowe Uczestników i Laureatów zostaną udostępnione lub powierzone do przetwarzania IQ
Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pełniącego rolę koordynatora Konkursu, a
także podmiotom świadczącym usługi hostingu. Dane osobowe Laureatów zostaną przekazane
podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu wydania Nagród. Dane osobowe Laureatów
nagordy głównej zostaną udostępnione wybranemu przez organizatora biuru podróży.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich
przetwarzania (jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora), a także skarga
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie,
ewentualne rozpatrzenie reklamacji i wydanie Nagrody.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wyłonienia Laureatów w Konkursie.
Dane Laureatów będą przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 6
lat. Podstawą przetwarzania danych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami jest uzasadniony
interes administratora polegający na możliwości obrony przed tymi roszczeniami. Dane Laureatów
zweryfikowanych pozytywnie będą przetwarzane także w celach sprawozdawczości finansowej i do
celów podatkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku w którym wyłoniono
Laureatów Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku wypełenienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązującego
prawa.
Dane osobowe osób zgłaszających reklamacje będą przetwarzane do czasu poinformowania tej osoby
o sposobie rozpatrzenia reklamacji, a dane osobowe osób zgłaszających reklamacje, które zostały
rozpatrzone pozytywnie, tj. na skutek których takim osobom została wydana Nagroda będą
przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych, tj. przez 6 lat od dnia
wydania Nagrody. Podstawą przetwarzania danych osób, które zgłosiły reklamacje jest prawnie
uzasadniony interes administratora, polegający na rozpatrzeniu reklamacji. Dane osobowe osób,
których reklamacje zostały rozpatrzone pozytywnie będą przetwarzane także w celach
sprawozdawczości finansowej i do celów podatkowych przez okres 5 lat od daty wyłonienia
Laureatów w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku wypełenienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązującego
prawa.
§ 7. REKLAMACJE

1. Wszelkie ewentualne reklamacje Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości email na adres e-mail: reklamacje@absolutnenoce.pl Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko
osoby wnoszącej reklamacji, jak również dokładny opis reklamacji i żądanie.
2.

Osoba składająca reklamację będzie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, za pomocą wiadomości e-mail.
13

3.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do
dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie www.absolutnenoce.pl/.
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