REGULAMIN KONKURSU
„1000 na zakupy”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1. Nazwa Konkursu: Konkurs prowadzony jest pod nazwą „1000 na zakupy”, zwany dalej Konkursem.
2. Organizator Konkursu: Agencja Reklamowa Redheads s.c. Monika Grochot, Urszula Szczepańska z siedzibą w Krakowie, ul.
Grzegórzecka 67d/166, 31- 559 Kraków posiadającą numer REGON 121845494 numer NIP: 675-14-58-257, zwany dalej
Organizatorem, który działa na zlecenie MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów 37, 34-100
Wadowice, numer KRS: 0000271001, numer NIP: 5511702355, REGON: 07076800500000, realizującej działania promocyjne
marki „Tymbark” na rzecz spółki Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach przy ul. Legionów 37, 34-100
Wadowice, numer KRS: 0000571274, numer NIP: 5512617657, REGON: 12294851700000.
3. Miejsce organizacji Konkursu: Konkurs Organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Sklepach
konkursowych należących do Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o.
4. Cel Konkursu: Konkurs jest organizowany w celu promocji produktów marki „Tymbark”.
5. Czas trwania Konkursu: Konkurs trwa od dnia 01.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.
Termin ten obejmuje sprzedaż Produktów Promocyjnych, których zakup upoważnia do udziału w Konkursie. Zakup Produktów
Promocyjnych przed lub po upływie ww. terminu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
Termin ten nie obejmuje: nadsyłania Rejestracji w Konkursie, weryfikacji Zgłoszeń, ogłaszania wyników Konkursu, wydawania
nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.165 z
późn.zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. DEFINICJE
1.

2.
3.
4.





5.






Sklep konkursowy: Dowolna stacjonarna drogeria oraz Drogeria Internetowa (działająca pod adresem:
https://www.rossmann.pl/drogeria-online) należące do Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi, 91-222 Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048967, numer NIP
727-00-19-183 na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, w których można dokonać Zakupu Promocyjnego.
Uczestnik: Osoba spełniająca warunki w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu
Laureat: Osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie.
Rejestracja w Konkursie – Pierwsze Zgłoszenie:
Rejestracja Uczestnika w Konkursie w terminie od dnia 01.11.2018 r. do godziny 12:00:00 dnia 01.12.2018 r. poprzez
wypełnienie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie konkursowej www.1000nazakupy.pl. Wzór Formularza
rejestracyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Po prawidłowym zarejestrowaniu się w Konkursie, Każdy Uczestnik otrzyma e-mail potwierdzający Rejestrację w Konkursie,
który zostanie przesłany na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym.
Dla każdego Uczestnika Konkursu zostaje utworzone jego indywidualne konto na stronie Konkursu www.1000nazakupy.pl.
Każdy Uczestnik otrzymuje swój login/adres e-mail do utworzonego dla niego konta konkursowego.
Rejestracja w Konkursie – Pierwsze Zgłoszenie musi być dokonane w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków Rejestracji – Pierwszego Zgłoszenia, spowoduje nieważność Rejestracji –
Pierwszego Zgłoszenia.
Formularz rejestracyjny: każdy formularz rejestracyjny zawiera miejsce na wpisanie następujących danych Uczestnika
Konkursu:
- imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (wraz z kodem pocztowym), numer telefonu, adres e-mailowy, miejsce
na wpisanie hasła, miejsce na powtórzenie wpisanego hasła, miejsce na dołączenie zdjęcia/skanu dowodu zakupu
oraz obowiązkowe oświadczenia i zgody:
„Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „1000 na zakupy”, w tym z informacją o przetwarzaniu moich
danych osobowych.”
„Oświadczam, że nie jestem: osobą prawną, członkiem Komisji Konkursowej, pracownikiem (bez względu na podstawę
zatrudnienia), osobą pozostającą w stosunku cywilnoprawnym: umowa zlecenie, umowa o dzieło a także członkiem rodziny:
małżonkiem, dzieckiem Organizatora Konkursu Agencja Reklamowa Redheads s.c. Monika Grochot, Urszula Szczepańska z
siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67d/166, 31- 559 Kraków, posiadającą numer REGON 121845494 numer NIP: 675-1458-257, Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91222 Łódź, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000048967, numer NIP 727-00-19-183, Grupy Maspex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w
Wadowicach przy ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, numer KRS: 0000571274, numer NIP: 5512617657 i MGD MWS Sp. z
o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000271001, numer NIP: 551-17-02-355.”
„Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną niezbędnych informacji wyłącznie związanych z Konkursem i
przewidzianych w Regulaminie na udostępniony przeze mnie jako Uczestnika Konkursu adres poczty elektronicznej.”
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6.
7.
a)
8.

9.
a)
b)

c)
d)

„Wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora Konkursu i działającego w jego imieniu Koordynatora telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, smartfon, tablet, komputer), których jestem użytkownikiem,
celem komunikacji ze mną w związku z Konkursem, za pośrednictwem podanych przeze mnie w zgłoszeniu internetowym do
Konkursu: adresu e-mail oraz numeru telefonu, w tym dla celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej o Nagrodzie
wygranej w Konkursie, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz.1489).”
poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu konkursowym,
kliknięcie pola zarejestruj.
Dzień roboczy: Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Produkty Promocyjne:
To dowolne produkty dostępne w sprzedaży w Sklepach konkursowych na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zakup Promocyjny: Jednorazowy zakup (potwierdzony Dowodem zakupu), w terminie od godziny 00:00:00 dnia
01.11.2018 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.11.2018 r., Produktów Promocyjnych, w tym: produktów marki Tymbark za kwotę
minimum 5 zł brutto oraz dowolnych produktów dostępnych w sprzedaży w Sklepach konkursowych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Nabycie produktów promocyjnych uprawniających do udziału w Konkursie musi mieć miejsce
przed dokonaniem Rejestracji - Zgłoszenia do Konkursu.
Dowód zakupu, to paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
(tj. bez numeru NIP nabywcy), które stanowią wyłączny dowód dokonania zakupu Produktów Promocyjnych w rozumieniu
niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
Dowód zakupu jest prawdziwy tzn. wystawiony przez Sklep konkursowy.
Dowód zakupu nie jest uszkodzony tzn. nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, Dowód zakupu jest
autentyczny, nie budzi wątpliwości, co do zawartych na nim treści, Dowód zakupu nie jest sfałszowany, w liście zakupów na
Dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, że dotyczy Produktów Promocyjnych, których zakup upoważnia do
udziału w Konkursie.
Data i godzina widniejąca na Dowodzie zakupu musi przypadać w terminie 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r.
Jeżeli z treści Dowodu zakupu promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał Zakupu Promocyjnego w terminie
01.11.2018 r. do 30.11.2018 r., wówczas na Dowodzie zakupu powinna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela
Sklepu konkursowego, w którym dokonano Zakupu Promocyjnego, potwierdzająca fakt zakupu Produktów Promocyjnych w
terminie 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r.. Adnotacja powinna być również opatrzona pieczątką tego Sklepu konkursowego i
podpisem osoby dokonującej adnotacji.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

2.

Uczestnicy Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla: pełnoletnich (w chwili dokonywania zgłoszenia) osób fizycznych,
zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i status konsumenta
w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn.zm.)
zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem pkt 3.2. niniejszego Regulaminu.
Osoby wyłączone z udziału w Konkursie: W Konkursie nie mogą uczestniczyć: osoby prawne, członkowie Komisji
Konkursowej, pracownicy (bez względu na podstawę zatrudnienia), osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym: umowa
zlecenie, umowa o dzieło, a także członkowie rodziny: małżonkowie, dzieci Organizatora Konkursu Agencja Reklamowa
Redheads s.c. Monika Grochot, Urszula Szczepańska z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67d/166, 31- 559 Kraków,
posiadającą numer REGON 121845494 numer NIP: 675-14-58-257, Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048967, numer NIP
727-00-19-183, Grupy Maspex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach przy ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, numer KRS:
0000571274, numer NIP: 5512617657 i MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach ul. Legionów 37, 34-100
Wadowice zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000271001,
numer NIP: 551-17-02-355.

4. ZASADY KONKURSU

1.
a)
b)

c)

Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
Dokonać w Sklepach konkursowych w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.11.2018 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.11.2018
r. jednorazowego zakupu (potwierdzonego Dowodem zakupu) Produktów Promocyjnych w tym: produktów marki Tymbark za
kwotę minimum 5 zł brutto oraz dowolnych produktów dostępnych w Sklepach konkursowych.
Dokonać jednorazowej Rejestracji – (pierwsze zgłoszenie) w Konkursie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.11.2018
r. do godziny 12:00:00 dnia 01.12.2018 r. poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na
stronie konkursowej www.1000nazakupy.pl tj. podanie wszystkich danych i dokonanie akceptacji obowiązkowych oświadczeń i
zgód koniecznych do udziału w Konkursie.
Po dokonaniu każdego jednorazowego zakupu (potwierdzonego Dowodem zakupu, który należy zachować) w Sklepach
konkursowych w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.11.2018 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.11.2018 r. Produktów
Promocyjnych w tym: produktów Tymbark za kwotę minimum 5 zł brutto oraz dowolnych produktów dostępnych w Sklepach
konkursowych, należy zalogować się od dnia 01.11.2018 r. do godziny 12:00:00 dnia 01.12.2018 r. na swoje konto
konkursowe na stronie www.1000nazakupy.pl i dołączyć czytelne zdjęcie/skan Dowodu zakupu.
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3.
4.

5.

6.
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9.

Każdy Uczestnik dokonuje rejestracji w Konkursie wypełniając Formularz rejestracyjny tylko jeden raz.
Każdy Uczestnik ma prawo do dołączenia dowolnej ilości Dowodów zakupu spełniających warunki niniejszego Regulaminu.
Po prawidłowym zalogowaniu się Uczestnika na stronie www.1000nazakupy.pl i prawidłowym dołączeniu zdjęcia/skanu
Dowodu zakupu, spełniającego warunki niniejszego Regulaminu Uczestnikowi w terminie do godziny 12:00:00 dnia
01.12.2018 r. przyznawane są punkty, które wyświetlają się na koncie Uczestnika na stronie www.1000nazakupy.pl po
dołączeniu zdjęcia/skanu Dowodu zakupu.
Punkty przyznawane są według następującej zasady: za każdy jednorazowy zakup X zł brutto Produktów Promocyjnych w tym:
produktów Tymbark za minimum za 5 zł brutto, Organizator Konkursu przyznaje X punktów. Przykład 1: zakup jednorazowy
wynosi 32,25 zł (w tym na kwotę 5,25 zł produkty marki Tymbark oraz na kwotę 27,00 zł inne dowolne produkty dostępne w
Sklepie konkursowym) Organizator Konkursu przyznaje 32,25 punktów. Przykład 2: zakup jednorazowy wynosi 12,25 zł (w tym
na kwotę 10,00 zł produkty marki Tymbark oraz na kwotę 2,25 zł inne dowolne produkty dostępne w Sklepie konkursowym)
Organizator Konkursu przyznaje 12,25 punktów. Przykład 3: zakup jednorazowy wynosi 10,89 zł (w tym na kwotę 4,89zł
produkty marki Tymbark oraz na kwotę 6,00 zł inne dowolne produkty dostępne w Sklepie konkursowym) Organizator Konkursu
przyznaje 0 punktów.
Ilość punktów otrzymanych, ze wszystkich zarejestrowanych paragonów, przez jednego Uczestnika Konkursu sumuje się i jest
widoczna po zalogowaniu się Uczestnika Konkursu na swoje konto.
Uczestnikowi Konkursu po zalogowaniu się na swoje konto wyświetlają się wszystkie jego zgłoszenia w zakładce: moje
zgłoszenia.
W Konkursie zwyciężają Uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów lub na zasadzie dodatkowych kryteriów
w pkt. 6.4.
Z udziału w Konkursie wyłączone są zgłoszenia, które nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

5. NAGRODY W KONKURSIE
1.

2.
3.

4.

Nagrodami w konkursie jest 50 sztuk zestawów kart podarunkowych, o wartości 1 000 zł brutto każdy (słownie: tysiąc złotych
brutto), do wykorzystania w stacjonarnych Drogeriach Rossmann na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do
30.11.2019 r. Do każdej nagrody w postaci zestawu kart podarunkowych o wartości 1 000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych
brutto) dodana jest nagroda finansowa w wysokości 111 zł brutto (słownie: sto jedenaście złotych brutto). Łączna wartość
każdej nagrody w Konkursie to 1 111 zł brutto (słownie tysiąc sto jedenaście złotych brutto).
Zasady korzystania z kart podarunkowych stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
Nagrody zostaną wydane Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator pobierze od każdego
Laureata 10 % wartości nagrody tytułem zryczałtowanej zaliczki na podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 200) i odprowadzi ją do
właściwego Urzędu Skarbowego.
Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania ekwiwalentu
pieniężnego za rzeczową część nagrody ani do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - WYŁONIENIE LAUREATÓW
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie czuwać nad prawidłowością
organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu.
Komisja w dniu 10.12.2018 r. sprawdzi prawidłowość wszystkich nadesłanych Formularzy rejestracyjnych do Konkursu.
Komisja dokona sprawdzenia i podsumowania punktów przyznanych Uczestnikom Konkursu.
Najlepszym 50 Uczestnikom Konkursu - osobom, które spełnią warunki Regulaminu Konkursu, a w szczególności zgodnie z
Regulaminem otrzymają za dołączenie zdjęć/skanów Dowodów zakupu największą liczbę punktów Komisja Konkursowa
przyzna nagrody.
W przypadku kiedy więcej niż jeden Uczestnik otrzyma taką samą liczbę punktów o przyznaniu nagrody będzie
decydować: łączna wyższa wartość Zakupu Promocyjnego widoczna na dołączonym pierwszym Dowodzie zakupu
(zdjęcia/skanu) danego Uczestnika. Jeżeli te kryteria nie będą wystarczające, o przyznaniu nagrody będzie decydować:
łączna wyższa wartość Zakupu Promocyjnego widoczna na dołączonym drugim Dowodzie zakupu (zdjęcia/skanu)
danego Uczestnika.
Z prac związanych z rozstrzygnięciem Konkursu Komisja sporządzi protokół w dniu 11.12.2018 r.
Uczestnicy na pisemną prośbę mogą zapoznać się z treścią protokołu z rozstrzygnięcia Konkursu w siedzibie Organizatora
Konkursu w dni robocze w terminie od 12.12.2018 r. do 14.01.2019 r.
Laureaci zostaną poinformowani o przyznanych im nagrodach i warunkach odbioru nagród w dniu 11.12.2018 r. poprzez
wiadomość przesłaną przez Organizatora Konkursu na adres e-mail podany przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym do
Konkursu.
Dodatkowo w terminie 12.12.2018 r. wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
www.1000nazakupy.pl poprzez opublikowanie imienia, pierwszej litery nazwiska Laureata oraz rodzaju przyznanej mu nagrody.

7. WYDANIE NAGRÓD
1.

W przypadku wątpliwości, co do autentyczności Dowodów Zakupu zgłoszonych przez Laureatów do Konkursu, Organizator
zastrzega sobie prawo weryfikacji ich autentyczności. Organizator ma prawo żądania, poprzez wysłanie pisemnego wezwania
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

do Laureata (na podany przez niego w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail) do okazania oryginału zgłoszonego do
Konkursu zdjęcia/skanu Dowodu zakupu lub zdjęć/skanów Dowodów zakupu. Oryginały dowodów dokonania Zakupów
Promocyjnych (co do autentyczności których Organizator ma wątpliwości) powinny zostać przedstawione przez Laureatów
nagród w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Grzegórzecka 67d/166, 31-599 Kraków, poprzez ich dostarczenie przesyłką
kurierską lub listem poleconym (na koszt Laureata) w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora wezwania za
pośrednictwem wiadomości e-mail pod rygorem utraty prawa do otrzymania przyznanych im nagród, decyduje data wpływu do
siedziby Organizatora. Do czasu weryfikacji Dowodów Zakupu, Organizator może wstrzymać wydanie nagrody.
W przypadku kiedy Laureat nie prześle oryginalnego Dowodu zakupu lub Dowodów zakupu lub Organizator stwierdzi, iż
przesłany Dowód zakupu lub Dowody zakupu są nieczytelne, nieoryginalne, podrobione, sfałszowane, uszkodzone (w taki
sposób, że nie można prawidłowo odczytać jego treści) Laureat traci prawo do przyznanej mu nagrody. W takim przypadku
nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora Konkursu.
Organizator w terminie do 17.12.2018 r. prześle Laureatom pocztą kurierską na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres
nagrodę, wraz z protokołem wydania nagrody.
Warunkiem wydania nagrody jest podpisanie przez Laureata Protokołu odbioru nagrody (w momencie dostarczenia nagrody) i
oddanie go Kurierowi. Organizator podejmie dwie próby doręczenia nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących pod stronie Laureata.
Nagrody, które mimo prawidłowego nadania i dostarczenia nie zostaną odebrane w terminie do 31.12.2018 r. przechodzą do
dyspozycji Organizatora.
Organizator Konkursu we własnym zakresie zapewnia nagrody i odpowiada za ich przesłanie Laureatom Konkursu.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Grupa Maspex sp. z o. o. sp.k z siedzibą w Wadowicach, 34100 Wadowice, ul. Legionów 37 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000571274, NIP:55126117657. Dane kontaktowe: e-mail:marketing@maspex.com, będąca właścicielem marki
„Tymbark” i podmiotem, na którego zlecenie prowadzone są akcje promocyjne wspierające tę markę.
Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail:
iodkonkursy@maspex.com.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia Laureatów,
wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. f) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią, a w przypadku realizacji obowiązków wynikających z realizacji obowiązku podatkowego podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału
w Konkursie.
Organizator Konkursu przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu jako procesor, któremu zleceniodawca i jednocześnie
Administrator danych osobowych MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z Grupy Maspex Sp. z o.o. Sp.k. powierza na podstawie umowy
powierzenia przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu do celów rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagród
Laureatom Konkursu, odprowadzenie właściwych podatków od nagród, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, jak również w okresie przedawnienia
ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Konkursu, a w przypadku Laureatów ich dane osobowe
będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej określony w przepisach prawa, przy czym w razie
różnic pomiędzy tymi terminami zastosowany będzie termin dłuższy.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych: MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k., Organizatorowi Konkursu, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia
technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe
uczestników Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe /kurierskie
w celu doręczenia nagród. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zostanie dokonane przez Organizatora
(podpowierzenie przetwarzania danych).
Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Uczestnik Konkursu ma prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych
osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w formie pisemnej, listem poleconym w terminie do 08.01.2019 r.
(decyduje data nadania). Reklamacje, które wpłyną po 14.01.2019 r. nie będą uwzględniane mimo prawidłowej daty nadania.
Reklamacje można przesyłać na adres Organizatora Konkursu: Agencja Reklamowa Redheads s.c. Monika Grochot, Urszula
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2.



3.

Szczepańska z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67d/166, 31-559 Kraków, wyłącznie z dopiskiem: Reklamacja
Konkurs „1000 na zakupy”.
Reklamacja powinna zawierać:
dane Uczestnika Konkurs składającego reklamację: Imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, datę
wypełnienia Formularza – zgłoszenia rejestracyjnego:
powód reklamacji,
treść żądania.
Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (słownie: czternaście dni), decyduje data nadania listu poleconego do Uczestnika
przez Organizatora Konkursu z pisemną odpowiedzią na reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.
4.
5.

Organizator Konkursu przeprowadza Konkurs działając na zlecenie MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach, przy
ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, numer KRS: 0000271001, numer NIP: 5511702355, REGON: 07076800500000,
realizującej działania promocyjne marki „Tymbark” na rzecz spółki Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach
przy ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, numer KRS: 0000571274, numer NIP: 5512617657, REGON: 12294851700000.
Organizator Konkursu odpowiada za przebieg, rozstrzygnięcie, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród, odprowadzenie
właściwych podatków od nagród, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji zgodnie z Regulaminem Konkursu, który przyjmuje do
realizacji jako wykonawca zlecenia MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k.
Regulamin Konkursu będzie dostępny w terminie od 01.11.2018 r. do 05.02.2019 r. w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na
stronie www.1000nazakupy.pl
Na pisemną lub mailową prośbę Uczestnika, Organizator prześle Regulamin Konkursu na wskazany adres e-mailowy.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.
Organizator
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Załącznik nr 1
Formularz rejestracyjny
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Załącznik nr 2
Regulamin Kart Podarunkowych
1. Karta może być użyta wyłącznie w wybranych Drogeriach Rossmann znajdujących się na terytorium Polski, których wykaz
znajduje się na stronie www.rossmann.pl/drogerie
2. Karta nie może być wymieniana na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części, inną Kartę oraz nie podlega
zwrotowi.
3. Karta jest elektronicznym bonem towarowym tylko i wyłącznie na okaziciela. Użytkownik karty podarunkowej może zakupić
dowolne artykułu znajdujące się w asortymencie Drogerii Rossmann. Wyjątkami będą, produkty, w stosunku do których
Drogeria Rossman przeprowadza akcje albo prowadzi programy polegające na udzieleniu rabatu lub akcje albo programy
polegające na możliwości nabycia kolejnego produktu jako gratisu, lub akcje albo programy w przypadku których Użytkownik
będzie mógł nabyć np. 3 produkty w cenie 2, w czasie trwania tych akcji lub programów. Informacje czy podczas danej akcji
promocyjnej będzie możliwość dokonania płatności kartą podarunkową zawsze znajdują się w regulaminie promocji, dostępnej
na stronie https://www.rossmann.pl/regulamin.Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję
również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Drogeria Rossmann nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały
utracone lub uszkodzone.
5. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty, punkty zawarte na Karcie pozostaną
niewykorzystane, Laureat nie ma prawa żądać od Drogerii Rossmann zwrotu środków pieniężnych.
6. Wydawca przyjmuje do realizacji w Drogeriach Rossmann wyłącznie aktywne i nieuszkodzone Karty posiadające
wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem.
7. Wartość Karty jest równa ilości punktów na niej zawartych 1 punkt stanowi równowartość 1 gr.
8. W chwili, gdy Laureat zawrze z Drogerią Rossmann umowę sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług przedstawiając do
realizacji Kartę, suma punktów zgromadzonych na Karcie zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą cenie,
należnej Drogerii Rossmann za Towar lub Usługę.
9. W chwili pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej
Drogerii Rossmann, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Drogerii Rossmann wobec Laureata z tytułu ceny
sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów
zgromadzonych na Karcie.
10. Przy realizacji Karty, Laureatowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej
Usługi jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty. Reszta dostępnych punktów pozostaje na Karcie.
11. Laureat zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, gdy wartość
otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa, niż aktualna wartość nominalna Karty.
12. W wypadku, gdy cena Towarów lub Usług nabywanych z wykorzystaniem Karty będzie wyższa niż liczba punktów znajdujących
się na Karcie, Laureat może wykorzystać punkty zgromadzone na innej Karcie.
13. Laureat może posługiwać się Kartą wielokrotnie.
14. Na Karcie jest zapisane maksymalnie 50.000 punktów, co jest równe kwocie 500 zł.
15. Informację o dacie ważności i ilości punktów zgromadzonych na Karcie, Laureat może uzyskać w Drogerii Rossmann.
16. Drogeria Rossmann ma prawo odmówić realizacji Karty m.in. w następujących przypadkach:
- upływu terminu ważności Karty,
- braku technicznej możliwości realizacji Karty z przyczyn nie leżących po stronie Drogerii Rossmann, po
bezskutecznej dwukrotnej próbie uzyskania połączenia z odpowiednim systemem Drogerii Rossmann,
- uszkodzenie Karty z przyczyn nie leżących po stronie Drogerii Rossmann w stopniu uniemożliwiającym
odczytanie danych, zapisanych na Karcie).
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