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Poznań 10.05.2019 r. 

 

 

 

REGULAMIN 

Konkursu „Wygraj Remont Salonu” 

 

§ 1 

DEFINICJE 

 
Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 

a) Konkurs – Konkurs pn. „Wygraj remont salonu”, prowadzony w dniach od 17 maja 2019 r. 

godz. 10.00 do 25 maja 2019 r. godz. 17.30 na terenie Centrum Handlowym Poznań Plaza 

przy ul. Drużbickiego 2 w Poznaniu.  

b) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu. 

c) Organizator – PP1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Muszyńskiej 31, 02-916 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m. 

st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000501997, NIP: 521-366-79-95, REGON: 147146920, reprezentowana 

przez komplementariusza PP1 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Morszyńskiej 5, 02-917 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000270156, REGON: 140790516, NIP: 1231096615, kapitał zakładowy: 50.000 złotych, w 

imieniu której działa Paweł Rzepecki jako Prezes Zarządu. 

d) Zleceniodawca – KLP Poznań spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie,  ul. Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000476682, NIP 7010396167. 

e) Fundator - KLP Poznań spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  

ul. Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476682, 

NIP 7010396167. 

f) Centrum – Centrum Handlowym Poznań Plaza przy ul. Drużbickiego 2 w Poznaniu. 

g) Punkt Obsługi Konkursu – punkt zlokalizowany w Centrum, na poziomie „0” przy windach 

panoramicznych,  czynny w dniach 17-19.05.2019 r.  od godz. 10.00 do godz. 18.00, w dniach 

20-23.05.2019 r. od godz. 10.00 do godz. 20.00 oraz w dniu 24.05.2019 r od godz. 10.00 do 

godz. 12.30. 
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h) k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 

1025, z późn. zm.). 

i) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

j) IOD – Inspektor Ochrony Danych. 

k) Administrator – KLP Poznań spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie,  ul. Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000476682, NIP 7010396167. 

l) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art. 

221 Kodeksu cywilnego, która bierze udział w Konkursie oraz spełnia wymagania podmiotowe 

i przedmiotowe opisane w Regulaminie. 

m) Nagroda – świadczenie pieniężne przyznawane przez Organizatora na rzecz Laureata na 

zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. 

n) Zgłoszenie konkursowe – kompletny i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy 

wydany Uczestnikowi po pozytywnej weryfikacji paragonów fiskalnych składających się na 

Dowód zakupu, przesyłany do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

o) Indywidualna Karta informacyjna – zwięzła instrukcja określająca podstawowe zasady 

uczestnictwa w Konkursie, wydawana Uczestnikowi przez Organizatora wraz ze Zgłoszeniem 

konkursowym, opatrzona indywidualnym kodem weryfikacyjnym, który zostaje umieszczony 

przez Uczestnika w tytule maila do Organizatora przesyłanego wraz ze Zgłoszeniem 

konkursowym. 

p) Punkt sprzedaży – punkt handlowy lub usługowy zlokalizowany na terenie Centrum, 

prowadzący sprzedaż Produktów konkursowych.  

q) Produkty konkursowe – wszystkie produkty lub usługi nabyte przez Uczestnika w okresie od 

17 maja 2019 r. godz. 10:00 do 24 maja 2019 r. godz. 12.00 w Punktach sprzedaży, z 

wyłączeniem leków, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 

2016 r. poz. 487), a także nabycie towarów lub usług w bankach.  

r) Zakup konkursowy – każde nabycie Produktów konkursowych w okresie od 17 maja 2019 r. 

godz. 10:00 do 24 maja 2019 r. godz. 12.00 w Punktach sprzedaży i udokumentowane 

Dowodem zakupu. 

s) Dowód zakupu – pozytywnie zweryfikowane paragony fiskalne dokumentujące fakt nabycia 

Produktów konkursowych za kwotę minimum 50 zł brutto, na nie więcej niż dwóch paragonach 

fiskalnych. Paragony fiskalne składające się na Dowód zakupu muszą być oryginalne, 

czytelne i zawierać dane Punktu sprzedaży, w którym Uczestnik dokonał Zakupu 

konkursowego Produktu konkursowego. Paragonem fiskalnym nie jest paragon niefiskalny, 
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ani potwierdzenie zapłaty z terminala kart płatniczych. 

t) Praca konkursowa – wykonanie i przesłanie do Organizatora nie więcej niż dwóch fotografii 

salonu zgłoszonego do remontu i zapisaniu ich w formacie .png albo .jpg, a także 

przygotowanie opisu zawierającego odpowiedź na pytanie „Dlaczego mój salon wymaga 

metamorfozy?”, przy czym opis musi być zapisany w formacie otwieranym przez program 

Microsoft Word i zawierać nie więcej niż 2 000 znaków ze spacjami. 

u) Laureat – Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda w Konkursie. 

 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu jest spółka PP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z 

siedzibą w Warszawie (02-916), przy ul. Muszyńskiej 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Wydział XIII 

Gospodarczy KRS, pod nr KRS  0000501997 NIP: 521-366-79-95, REGON: 147146920. 

2. Konkurs prowadzony jest na zlecenie KLP Poznań spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie,  ul. Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000476682, NIP 7010396167. 

3. Fundatorem Nagród jest KLP Poznań spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie,  ul. Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000476682, NIP 7010396167 (dalej: „Fundator”). 

4. Tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: 

www.poznanplaza.pl, a także w Punkcie Obsługi Konkursu.  

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku 

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity 

Dz.U.  z. 2018 r. poz. 165 z późn. zm.), w szczególności zaś Konkurs nie jest loterią 

promocyjną. Konkurs pozbawiony jest jakichkolwiek elementów losowości i przypadkowości w 

uzyskiwaniu prawa do nabycia Nagrody, które uzależnione jest od spełnienia warunków, o 

których mowa w § 3 i § 4 Regulaminu. 

6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy art. 919 – 921 k.c.    

8. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest KLP Poznań spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  ul. Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
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Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000476682, NIP 7010396167, kapitał zakładowy: 5 000 złotych. 

9. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować 

się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.pl@klepierre.com. 

10. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane wyłącznie w celach: 

a) wypełniania obowiązków i uprawnień związanych z udziałem w Konkursie (w celu, wydania 

nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków 

prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją Konkursu),  

b) rozliczenia podatku, 

c) wypełniania obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych, 

d) wypełniania obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością finansową. 

11. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych,  

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

12. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane osobowe: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer telefonu, 

c) adres e-mail. 

13. Organizator będzie zbierał również następujące dane w celach ewidencyjnych: 

a) podpis potwierdzający udział w Konkursie, 

b) datę dowodu zakupu, 

c) wartość dowodu zakupu, 

d) numer dowodu zakupu. 

 

14. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. 

15. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

16. Administrator dane osobowe Laureatów Konkursu, może wykorzystywać do celów 

marketingowych związanych z realizacją i promocją niniejszego Konkursu oraz Centrum. 

Administrator uprawniony jest w ramach realizacji ww. działań m.in. do publikacji zdjęć na 

swojej stronie internetowej oraz na swoim koncie Facebook.  Administrator uprawiony jest do 

przekazania danych osobowych do Spółek Grupy Klépierre.  Dane osobowe Uczestników 

Konkursu przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

mailto:biuro@qraproduction.pl
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i rozstrzygnięcia Konkursu. Dane osobowe Laureatów przetwarzane będą przez Administratora 

przez okres 5 lat (ze względu na treść i wymogi przepisów podatkowych), a przez okres 3 lat w 

celach marketingowych.   

17. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia prawi i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator 

w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 

sposób przetwarzanych. 

18. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit a, c i f. 

19. Klauzula informacyjna zawarta jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.  

20. Organizator oraz Zleceniodawca zawarli umowy regulujące przekazanie danych osobowych 

Uczestników Konkursu. 

§ 3 

WARUNKI KONKURSU 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnikiem Konkursu jest: 

a) osoba pełnoletnia,  

b) będąca konsumentem w rozumieniu art. 22
1
 k.c., 

c) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

d) zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,  

e) spełniająca warunki określone w Regulaminie. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, ani Zleceniodawcę 

oraz ich współpracownicy i podwykonawcy zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i 

organizację Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin wyżej 

wymienionych osób tj. wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo oraz osoby pozostaję w 

stosunku przysposobienia. 

4. Konkurs rozpoczyna się 17 maja 2019 r. o godz. 10:00 i trwa do 25 maja 2019 r. do godziny 

17.30, przy czym:  

a) od 17 maja 2019 r. godz. 10:00 do 24 maja 2019 r. godz. 12.00 możliwe jest dokonywanie 

Zakupu konkursowego, 

b) do 24 maja 2019 r. godz. 12.30 trwa wydawanie Indywidualnych Kart Informacyjnych i 

Zgłoszeń konkursowych, 

c) do 24 maja 2019 r. godz. 15.00 trwa nabór Zgłoszeń konkursowych,  
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d) w dniu 24 maja 2019 r. od godz. 15.00 do godz. 18.00 trwa ocena Zgłoszeń konkursowych, 

e) w dniu 24 maj 2019 r. od godz. 18.00 nawiązywany jest kontakt z Uczestnikiem, którego 

Praca konkursowa została oceniona najwyżej przez Jury, w celu potwierdzenia możliwości 

odbioru Nagrody (szczegółowe zasady opisane są § 5 ust. 4 Regulaminu), 

f) w dniu 25 maja 2019 r. godz. 17.30 następuję oficjalne ogłoszenie Laureata Konkursu i 

publiczne wręczenie Nagrody.  

5. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:  

a) zapoznanie się z treścią i akceptacja warunków Regulaminu, na podstawie których 

prowadzony jest Konkurs, 

b) w okresie, o którym mowa w ust. 5 lit. a powyżej, dokonanie Zakupu konkursowego 

Produktu konkursowego, o łącznej wartości co najmniej 50 zł brutto, udokumentowanych 

nie więcej niż na dwóch paragonach fiskalnych składających się łącznie na Dowód zakupu,  

c) w okresie, o którym mowa w ust. 5 lit. b powyżej, zgłoszenie się do Punktu Obsługi 

Konkursu, w celu: 

- weryfikacji Dowodu zakupu potwierdzającego Zakup konkursowy, 

- wydania Indywidualnej Karty Informacyjnej i Zgłoszenia konkursowego.  

Dowód zakupu zostanie zweryfikowany, ostemplowany i zarejestrowany przez osobą 

wyznaczoną przez Organizatora, 

d) wykonanie Pracy konkursowej, 

e) w okresie, o którym mowa w ust. 5 lit. c powyżej, przesłanie Organizatorowi na adres 

wielki.remont@dnagroup.pl maila zwierającego: 

- skan lub fotokopię kompletnego, prawidłowo wypełnionego i czytelnie podpisanego 

Zgłoszenia konkursowego, w szczególności zawierającego czytelne dane oraz prawidłowe 

oznaczenia w zakresie wymaganych oświadczeń, 

- Pracę konkursową (pliki, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu). 

W tytule maila należy wpisać indywidualny kod weryfikacyjny umieszczony na 

Indywidualnej Karcie Informacyjnej. 

6. Warunkiem uzyskania przez Uczestnikowi Nagrody jest także zawarcie z Organizatorem 

Umowy przekazania Nagrody (w której zastrzeżona zostanie w szczególności zgoda na 

wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i marketingowe Organizatora i Zleceniodawcy i 

zgoda na realizację przez Organizatora sesji zdjęciowej po przeprowadzonej metamorfozie 

salonu) oraz osobisty udział Uczestnika w evencie organizowanym w Centrum, w dniu 25 maja 

2019 r. o godz. 17.30. 

7. Jeżeli na paragonach fiskalnych widnieje zakup towaru lub usługi nie będących Produktami 

konkursowymi, od wartości widniejącej na paragonie fiskalnym odejmuje się wartość ww. 

towaru lub usługi. Jeżeli paragon lub paragony fiskalne nadal spełniają warunki opisane ust. 6 

lit. b powyżej, uznaje się je za Dowód zakupu uprawniający do udziału w Konkursie. 

8. Paragony składające się na Dowód zakupu nie mogą być wykorzystywane dwukrotnie.  

9. Każdy paragon składający się na Dowód zakupu zostanie ostemplowany pieczątką o 

następującej treści: 



Strona 7 z 15 

„Konkurs „Wygraj remont salonu” 

Wydano Zgłoszenie konkursowe”.    

10. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie 1 raz, co oznacza, że jedna i ta sama 

osoba, może odebrać maksymalnie jedno Zgłoszenie konkursowe w ciągu całego czasu trwania 

Konkursu, przy czym paragon fiskalny (ew. paragony fiskalne) składający się na Dowód Zakupu 

jest zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie. 

11. Wielokrotność kwoty 50 zł na paragonie fiskalnym nie upoważnia Uczestnika do otrzymania 

więcej niż jednego Zgłoszenia konkursowego.  

12. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

13. W przypadku dokonania zwrotu Produktu konkursowego, który był podstawą do wydania 

Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej Nagrody.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:  

a) nie spełniają warunków podmiotowych uczestnictwa w Konkursie, 

b) prześlą więcej niż jedno Zgłoszenie konkursowe, 

c) nie spełniają warunków przedmiotowych uczestnictwa w Konkursie, w szczególności 

których Prace nie spełniają wymogów merytorycznych zawartych w poszczególnych 

punktach Regulaminu, są niezwiązane z tematyką lub celem Konkursu. 

 

§ 4 

PRACA KONKURSOWA 

1. Na Pracę konkursową składa się: 

a) wykonanie i przesłanie do Organizatora nie więcej niż dwóch fotografii salonu zgłoszonego 

do remontu i zapisaniu ich w formacie .png albo .jpg, 

b) przygotowanie opisu zawierającego odpowiedź na pytanie „Dlaczego mój salon wymaga 

metamorfozy?”. Opis musi być zapisany w formacie otwieranym przez program Microsoft 

Word i zawierać nie więcej niż 2 000 znaków ze spacjami. 

W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik w okresie, o którym mowa § 3 ust. 5 lit. c 

Regulaminu, musi przesłać na adres: wielki.remont@dnagroup.pl. pliki, o których mowa w lit. a i 

lit. b powyżej oraz kompletne, prawidłowo wypełnione i czytelnie podpisane Zgłoszenie 

konkursowe.  

2. Praca konkursowa, która będzie przedmiotem oceny Jury:  

a) nie powinna zawierać wizerunku osób fizycznych pozwalającego na ich identyfikację i/lub 

znaków towarowych, logo, nazw bądź firm, 

b) nie może zawierać treści w jakikolwiek sposób naruszających prawo, dobra osobiste lub 

dobre obyczaje, 

c) powinna stanowić przedmiot majątkowych i osobistych praw autorskich przysługujących 

wyłącznie Uczestnikowi;  

d) powinna być wykonana wyłącznie na potrzeby Konkursu; 
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e) nie może być wcześniej publikowana w jakikolwiek sposób. 

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy, którzy posiadają pełnię praw autorskich 

do Prac konkursowych. 

§ 5 
NAGRODY I LAUREAT 

1. Po zakończeniu naboru Zgłoszeń konkursowych, Jury dokonuje oceny formalnej Zgłoszeń 

konkursowych, w szczególności pod kątem zgodności z Regulaminem.  

2. W skład Jury wchodzą niemniej niż 3 osoby powołane przez Organizatora. Jury ocenia zebrane 

Prace konkursowe według kryteriów z ust. 3 poniżej i wybiera spośród nich najlepszą. 

3. Jury oceni prace składające się na Zadanie konkursowe na podstawie następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem Konkursu, 

b) kreatywność i pomysłowość uzasadnienia metamorfozy, 

c) walorów estetycznych lub artystycznych zaproponowanej metamorfozy. 

4. Informacja dla Uczestnika, którego Praca konkursowa zostanie oceniona najwyżej zostanie 

przekazana drogą telefoniczną, w dniu 24 maja 2019 r. od godz. 18.00 do godz. 18.30. Jeżeli 

Uczestnik: 

a) nie odbierze po 3 próbach kontaktu, lub 

b) nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w evencie organizowanym w Centrum, w dniu 25 

maja 2019 r. o godz. 17.30, lub  

c) nie wyrazi zgody na zawarcie Umowy przekazania Nagrody, zawierającej w szczególności 

zgody na wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i marketingowe Organizatora i 

Zleceniodawcy oraz zgody na realizację przez Organizatora sesji zdjęciowej po 

przeprowadzonej metamorfozie salonu,   

Nagroda nie zostaje przyznana, zaś Organizator podejmuje próbę kontaktu z Uczestnikiem, 

którego Praca konkursowa zajęła kolejne miejsce w ocenie Jury. 

5. Nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych) do wykorzystania przez Uczestnika na przeprowadzenie remontu salonu 

opisanego w Zgłoszeniu konkursowym, zgodnie z opisem zawartym w Pracy konkursowej, wraz 

z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) stanowiącą 

zaliczkę na  podatek dochodowy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Laureat obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu przekazania Nagrody w wysokości 

10 % wartości Nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu 

przez Organizatora. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego 

Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu przyznania Nagrody. 

6. Organizator i Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody w przypadku, jeśli żadna 

Praca konkursowa nie spełni warunków Konkursu lub w ocenie Jury żadna Praca konkursowa 

nie spełni kryteriów wskazanych w ust. 3 powyżej. 

7. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę członków Jury 

obecnych na posiedzeniu oraz informację o nagrodzonych przez nich Pracach konkursowych. 
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Protokół zostanie podpisany przez wszystkich członków Jury i będzie przechowywany w 

siedzibie Organizatora. 

8. Przy ocenie nagradzanych Prac Jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc 

pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 3 powyżej, jak również zgodności z tematem 

Konkursu. 

9. W przypadku, gdy Uczestnik nie dochowa obowiązków, o których mowa w Regulaminie, traci 

prawo do Nagrody. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania 

Nagrody osobie, której Praca zajęła kolejne miejsce według członków Jury. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.  

11. Organizator informuje, że wydanie nagrody będzie uzależnione od zawarcia przez Uczestnika 

Umowy przekazania Nagrody. 

 
§ 6 

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO PRACY KONKURSOWEJ 

1. Uczestnik Konkursu, z chwilą przesłania Organizatorowi Pracy konkursowej, udziela 

Organizatorowi i Zleceniodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych licencji do Pracy konkursowej, stanowiącej utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 

90 poz. 631 z późn. zm.), bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji oraz 

wraz z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego, na wszelkich polach eksploatacji 

znanych w chwili przesłania Pracy konkursowej, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej dowolną techniką, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałami Pracy konkursowej albo jej egzemplarzami, na których ją 

utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej w sposób inny niż opisany w lit. a lub b 

powyżej, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji 

telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, 

rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach wielkoformatowych oraz we 

wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, 

d) wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i marketingu przez Organizatora lub 

Zleceniodawcę, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i 

internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w 

materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie, 

e) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich 

polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i 
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korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń 

osobom trzecim), 

f) w zakresie wytwarzania zgodnie z Pracą konkursową stanowiącą projekt makiet, a 

następnie korzystania z takich egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych 

w niniejszym ustępie. 

2. Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania grafik i fotografii zgłoszonych przez 

Uczestnika w ramach Pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie. 

3. Uczestnik zwalnia Organizatora i Zleceniodawcę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z 

roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych osób 

trzecich.  

 

§7 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

biuro@dnagroup.pl w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia okresu trwania Konkursu.  

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny adres 

korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.  

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Konkursu. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania doprecyzowań w niniejszym 

Regulaminie. Wszelkie doprecyzowania stają się obowiązujące w momencie opublikowania 

zmian w Regulaminie na stronie internetowej pod adresem URL: www.poznanplaza.pl.  

3. Regulamin może ulec zmianie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i 

nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.   

4. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z 

organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych 

danych przez Uczestników.  

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.  

6. Wszelkie uwagi dotyczące organizowanego Konkursu należy kierować do Organizatora, który 

został określony w niniejszym Regulaminie.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu pt. „Wygraj Remont Salonu” – klauzula informacyjna 
 
 

Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu pt. „Wygraj Remont Salonu” 
 

Data: 10.05. 2019r. 
 

Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 
 

I. Informuje, że: 
 

a. Administratorem Danych Osobowych (zwanym też Administratorem) jest: 

Nazwa Administratora Danych 
Osobowych 

Adres Dane kontaktowe 

KLP Poznań Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością  

 Al. Armii Ludowej 26 
00-609 Warszawa 

e-mail: iod.pl@klepierre.com 
 

 
b. Współadministratorem Danych Osobowych jest: 

 

Nazwa Współadministratora 
Danych Osobowych 

Adres Dane kontaktowe 

Klepierre Management Polska 
Sp. z o.o. 

Al. Armii Ludowej 26,  
00-609 Warszawa 

e-mail: iod.pl@klepierre.com 

 
 

c. Punkt kontaktowy Administratora Danych Osobowych/Inspektora Ochrony Danych: 
 

Adres Dane kontaktowe 

 Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa e-mail: iod.pl@klepierre.com 

 
Pod ww. adresem można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych 
z ochroną, gromadzeniem, przetwarzaniem, modyfikowaniem i usunięciem danych osobowych. 
 
 

II. Definicje:  

 
1) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE; 

2) Dane osobowe/dane - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do 
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, 
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

3) Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 
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4) Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i 
jednoznaczne okazanie woli, osoby, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub 
wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących 
danych osobowych; 

5) Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub 
inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną 
trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 
postępowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za 
odbiorców - przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z 
przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; 
przy czym przez sformułowanie, „strona trzecia” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, 
organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, 
podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu 
przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.  

 

III. Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:  

 
1) Cel przetwarzania:  

a) wypełnianie obowiązków i uprawnień związanych z udziałem w Konkursie (w celu w 

celu przyjmowania zgłoszeń udziału w Konkursie, ustalenia prawa danego uczestnika 

do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz 

wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku 

z organizacją Konkursu),  

b) rozliczenie podatku, 

c) wypełnianie obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych, 

d) wypełnianie obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością finansową. 
2) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a, c i f - przetwarzanie 

jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i potwierdzenia prawa do otrzymania nagrody, 
a także rozliczenia Konkursu pod względem formalno-prawnym, a także do przeprowadzenia 
działań marketingowych i promocyjnych.  

3) Zasady przekazania danych osobowych do Administratora Danych Osobowych: 
a) przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. 
b) niepodanie danych osobowych skutkować będzie wykluczeniem z udziału w Konkursu. 
c) podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązków związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu.  
4) Kategorie odnośnych danych osobowych: dane uczestników Konkursu. 
5) Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją: 

uprawnione organy administracji publicznej, w tym karno-skarbowe.  
6) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez uczestnika zgody na udział w 

Konkursie i przekazanie wymaganych danych osobowych.  
7) W szczególnych przypadkach dane osobowe mogą być przekazane do organów ścigania, 

sądów powszechnych oraz organów karno-skarbowych.  
8) Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję 
Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w 
art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO: dane osobowe mogą być przekazane do 
Spółek Grupy Kapitałowej Klepierre.  

9) Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania: zawierane są umowy powierzenia 
przetwarzania z dostawcami i podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Spółek Grupy 
Kapitałowej Klepierre, np. w zakresie serwisu sprzętu i oprogramowania, audytorami, 
podmiotami współpracującymi ze Spółkami Grupy Kapitałowej Klepierre w zakresie obsługi 
księgowo-administracyjno-prawej, firmami windykacyjnymi i ubezpieczycielami. Ponadto, 
została zawarta umowa powierzenia przetwarzania z Organizatorem Konkursu, tj.  
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Nazwa podmiotu  Adres Dane kontaktowe 

PP1 spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka 
komandytowa 

 Ul. Muszyńska 31, 02-916 
Warszawa 

e-mail:biuro@dnagroup.pl 

 
dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tego podmiotu:  

Adres Dane kontaktowe 

 Ul. Muszyńska 31, 02-916 Warszawa e-mail: biuro@dnagroup.pl 

 
10) Okres przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria 

ustalania tego okresu: Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez 

Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Dane 

osobowe Laureatów przetwarzane będą przez Administratora przez okres 5 lat (ze względu na 

treść i wymogi przepisów podatkowych), a przez okres 3 lat w celach marketingowych.   

11) Źródło pochodzenia danych osobowych: dane zostały przekazane przez osoby, których 

dane są przetwarzane,  

12) Informacja o profilowaniu (przez profilowanie rozumie się dowolną formę 

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 

danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w 

szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby 

fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się): dane osobowe nie są 

profilowane.  
 
IV. Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane: 

 
1) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z 

przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora lub podmiot/organizację, 
której dane osobowe zostały przekazane do: 

Nazwa organu nadzoru Adres Dane kontaktowe 

Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych 

ul. Stawki 2  
00-193 
Warszawa 
 

tel. 606 950 000 

fax. 22 531 03 01 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

 
2) Informacje o prawie do wniesienia żądania udzielenia informacji o przetwarzanych danych:  

a) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia w każdym czasie żądania 
udzielenie jej informacji o przetwarzanych danych.  

b) Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania 
żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w 
związku z żądaniem na podstawie art. 15 – 22 RODO (żądanie do sprostowania, 
zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). W razie potrzeby termin ten można 
przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub 
liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje 
osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn 
opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, 
w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, 
której dane dotyczą, zażąda innej formy. 

c) Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane 
dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – 
informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o 
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możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków 
ochrony prawnej przed sądem. 

d) Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej 
składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do 
potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. 

e) Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – 
elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można 
udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane 
dotyczą. 

3) Informacja o prawie wniesienia żądania sprostowania jej danych: Osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących 
jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.  
Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 
dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia 
żądania w każdym czasie u Administratora.  

4) Informacja o prawie wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych: Osoba, której 
dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych 
w następujących przypadkach:  

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres 
pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych. 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.  

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne 
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.  

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z 
wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa 
członkowskiego. 

5) Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej 
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym 
profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że 
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6) Informacja dotycząca ,,prawa do bycia zapomnianym”: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo 
żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a 
Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna 
z następujących okoliczności:  

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane;  

b) brak jest podstawy prawnej przetwarzania;  
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują 

nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, 
wnosi sprzeciw na wobec przetwarzania;  

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 
Administrator;  

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 

informacyjnego.  
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Załącznik nr 2  do Regulaminu konkursu pt. „Wygraj Remont Salonu” – zgłoszenie konkursowe 
 
 

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE 

KONKURS „WYGRAJ REMONT SALONU”  

 

 

 

______________________________________________ 

Indywidulny Numer Weryfikacyjny 

 

 

__________________ , dnia __________________ 2019 r. 
 
Ja niżej podpisany/podpisana: 
 ______________________________________________ (imię i nazwisko)  
______________________________________________ (numer telefonu),  
______________________________________________ (adres e-mail) 
 
oświadczam, iż : 

 * jestem pełnoletni/a,  
 * zapoznałem/am się z szczegółowo z treścią Regulaminu Konkursu „Wygraj remont salonu” i 

akceptuję wszystkie jego postanowienia,   
 * w przypadku przyznania Nagrody wyrażam zgodę na zawarcie Umowy przekazania Nagrody z 

Organizatorem, zawierającej w szczególności zgodę na wykorzystanie wizerunku na cele 
promocyjne i marketingowe Organizatora i Zleceniodawcy oraz zgody na realizację przez 
Organizatora sesji zdjęciowej po przeprowadzonej metamorfozie salonu, 

 

 

 

________________________ 

Czytelny podpis  

(Imię i Nazwisko) 
 

 

 


