Regulamin konkursu dla konsumentów
„STUMBRAS NA WESELE”
obowiązuje od dnia 30.11.2021
§1
Zakres przedmiotowy
1.

Niniejszy regulamin reguluje zasady konkursu pod nazwą „Stumbras na wesele” („Konkurs”), określa
warunki uczestnictwa i nagradzania uczestników biorących udział w Konkursie, czas trwania, sposób
informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji, a także prawa i obowiązki
Uczestników i Organizatora („Regulamin”).
§2
Zakres przedmiotowy

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Organizatorem Konkursu jest All about Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górna Droga 2/102, 02-495
Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
494104 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223011931, REGON: 147047832, zwana dalej „Organizatorem".
Konkurs organizowany jest na zlecenie MV Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 22, 03-236
Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000247054, NIP 1070003116, REGON 140330387, dystrybutor
produktów marki Stumbras, zwana dalej „MV Poland ”.
Fundatorem nagród wydawanych w Konkursie jest MV Poland, Organizator wyda na zasadach określonych
w Regulaminie nagrody, o których mowa w § 6 Regulaminu, w imieniu MV Poland.
Konkurs trwa w terminie od 01.12.2021 r. godziny 00:00, do 30.09.2022 r. godziny 23:59 (dalej jako „Czas
Trwania Konkursu”). Czas trwania Konkursu podzielony jest na jeden etap główny oraz dziewieć etapów
miesięcznych:
4.1. Etapy główne:
4.1.1. etap 1 – trwa od 1.12.2021 r. -30.09.2022 r. (dalej: Etap główny 1),
4.2. Etapy cząstkowe i miesięczne:
4.2.1. etap 1 – trwa od 1.12.2021 r. -31.01.2022 r. (dalej: Etap miesięczny 1)
4.2.2. etap 2 – trwa od 1.02.2022 r. -28.02.2022 r. (dalej: Etap miesięczny 2),
4.2.3. etap 3 – trwa od 1.03.2022 r. -31.03.2022 r. (dalej: Etap miesięczny 3),
4.2.4. etap 4 – trwa od 1.04.2022 r. -30.04.2022 r. (dalej: Etap miesięczny 4),
4.2.5. etap 5 – trwa od 1.05.2022 r. -31.05.2022 r. (dalej: Etap miesięczny 5),
4.2.6. etap 6 – trwa od 1.06.2022 r. -30.06.2022 r. (dalej: Etap miesięczny 6 ),
4.2.7. etap 7 – trwa od 1.07.2022 r. -31.07.2022 r. (dalej: Etap miesięczny 7),
4.2.8. etap 8 – trwa od 1.08.2022 r. -31.08.20222 r. (dalej: Etap miesięczny 8),
4.2.9. etap 9 – trwa od 1.09.2022 r. -30.09.20222 r. (dalej: Etap miesięczny 9).
Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej www.stumbrasnawesele.pl („Strona
Konkursu”).

7.
8.

9.

Celem konkursu jest nagrodzenie, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
Uczestników, którzy najlepiej wykonali Zadanie Konkursowe określone w § 4 Regulaminu.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik
zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(tj. Dz.U z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
Konkurs ma charakter niepubliczny i skierowany jest wyłączenie do pełnoletnich Uczestników, którzy za
pośrednictwem Strony Konkursowej przystąpili do Konkursu oraz spełnili pozostałe warunki o których mowa
w Regulaminie.

§3
Uczestnictwo w Konkursie
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. Uczestnicy przed przystąpieniem do Konkursu powinni
zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnicy, przystępując do Konkursu, zobowiązują się do przestrzegania
zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają
ich do udziału w Konkursie.
W szczególności konkurs kierowany jest do Par planujących organizację swojego Wesela w roku 2022 r.
Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisu art.
22 1 Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 , z późn. zm.) spełniających wymogi określone
w Regulaminie.
W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat
oraz które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które a) nie są zatrudnione w MV Poland, u Organizatora lub u
podmiotów zależnych lub powiązanych z MV Poland lub Organizatorem, b) nie są członkami najbliższej
rodziny wymienionych wyżej osób, to jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej (np.
rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobionym lub przysposabiającym, a także rodzeństwem, c)
zaakceptowały postanowienia Regulaminu poprzez odhaczenie stosownego check-boxu w momencie
wysyłania zgłoszenia konkursowego, d) wyrażają zainteresowanie treściami alkoholowymi, oraz e) wyraziły
wolę wzięcia udziału w Konkursie.
Osoby spełniające łącznie warunki opisane w ust. 3 - 5 zwane są dalej w niniejszym regulaminie
„Uczestnikami”.
§4
Przedmiot Konkursu

1.

2.

Przedmiotem Konkursu jest odpowiedzenie w jak najbardziej kreatywny sposób na Pytanie konkursowe:
Gdzie byście się wybrali na romantyczną podróż poślubną i dlaczego akurat tam? za pośrednictwem
formularza znajdującego się pod adresem www.stumbrasnawesele.pl, zgodnie z zasadami określonymi w
§5 pkt. 1 (dalej „Zadanie Konkursowe”).
Szczegółowe wymogi dotyczące Zadania Konkursowego wskazane zostały w § 5 Regulaminu.
§5
Zasady Konkursu

1.
2.

3.

Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie
któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie spowoduje jego nieważność.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie i dokonywanie zgłoszeń
konkursowych w imieniu osób trzecich. W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w niniejszym
punkcie, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu
nagrody w Konkursie.
W celu prawidłowego i kompletnego zgłoszenia konkursowego, Uczestnicy zobiwązani są do:
a. spełnienia warunków uczestnictwa wskazanych w § 3 powyżej,
b. wejścia na stronę internetową www.stumbrasnawesele.pl,
c. uzupełnienia formularza kontaktowego poprzez wpisanie danych kontaktowych w postaci
numeru telefonu, adresu e-mail, podanie swojego imienia i nazwiska, wskazanie planowanego
terminu Wesela,

d.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

przesłania opisu odpowiedzi na Zadanie Konkursowe („Praca Konkursowa”): Gdzie byście się
wybrali na romantyczną podróż poślubną i dlaczego akurat tam?
e. dołączenie zdjęcia czytelnego paragonu fiskalnego stanowiącego dowód zakupu co najmniej 96
(dziewiędzieśięciu sześciu) butelek wódki marki Stumbras o pojermności 0,5 litra, w czasie
trwania danego etapu Konkursu (zamieszczenie nieczytelnego paragonu spowoduje
dyskwalifikację Uczestnika),
f. zaznaczenie check-boxów potwierdzających akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych,
g. przesłanie w czasie trwania danego etapu Konkursu uzupełnionego formularza wraz z Pracą
Konkursową i zdjęciem paragonu, o którym mowa w punkcie e. powyżej za pośrednictwem
Strony Konkursowej, poprzez opcję „wyślij”.
Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do danego etapu Konkursu Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie
konkursowej.
Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy z tym, że jeden paragon
potwierdzający zakup co najmniej 96 butelek wódki Stumbras, o którym mowa w § 5 ust. 3 lit. e) powyżej,
może stanowić jedno zgłoszenie konkursowe bez względu na liczbę zakupionych butelek wódki Stumbras
wskazanych na takim paragonie.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w
niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń
na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do
prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu
lub nieuzasadniona odmowa spełnienia określonych w nim wymagań po przeprowadzeniu przez
Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu
z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wskazanej w § 6 ust. 4-5 Regulaminu.
Prace Konkursowe Uczestników przesyłane w ramach zgłoszeń konkursowych winny być wynikiem osobistej
twórczości. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do Pracy Konkursowej nadesłanej na
Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
Organizator wykluczy z Konkursu Uczestników oraz odrzuci zgłoszenie konkursowe wykluczonego
Uczestnika, w następujących przypadkach:
a. naruszenie Regulaminu, w tym w szczególności brak spełnienia warunków uprawniających do
udziału w konkursie zgodnie z Regulaminem;
b. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich;
c. gdy prawo do nagrody zostało uzyskane w związku z dopuszczeniem się oszustwa wobec
Organizatora, MV Poland lub innych Uczestników Konkursu;
d. gdy odpowiedź na Zadanie Konkursowe, zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne,
propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób
trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie oraz zawierające w zgłoszeniu
konkursowym treści reklamowe dotyczące podmiotów innych niż Organizator lub MV Poland
oraz gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Pracy Konkursowej i jego
wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
10. O wykluczeniu z Konkursu, Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem
wiadomości e-mail, z podaniem przyczyny wykluczenia.
11. Po zakończeniu poszczególnych etapów Konkursu, kompletne i spełniające wymogi Regulaminu zgłoszenia
konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji w celu wyłonienia Zwycięzców, według kryteriów
określonych w §6 Regulaminu.
12. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-mail
pod adres: konkurs@stumbrasnawesele.pl
§6
Zasady wyłonienia zwycięzców

1.

2.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny
prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców
Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja Konkursowa”).
W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 (słownie: trzy) osoby wskazane przez Organizatora.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

W terminie do 7 dni kalendarzowych od zakończenia danego etapu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni
zwycięzców (dalej „Zwycięzcy”).
Komisja Konkursowa wybierze zgłoszenia konkursowe, którym zostanie przyznane prawo do nagród o
których mowa w ust. 5 i 6 poniżej. Dokonując wyboru Komisja Konkursowa kieruje się kryteriami: zgodność
zgłoszenia konkursowego z Zadaniem Konkursowym, kreatywności, atrakcyjności, oraz oryginalności Pracy
Konkursowej.
W ramach etapu głównego Konkursu zostanie wyłoniony 1 (jeden) Zwycięzca, który otrzyma nagrodę
główną w postaci e-vouchera, Wakacje.pl o wartości 10 000,00 pln brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100 pln brutto), do wykorzystania za pośrednictwem strony www.wakacje.pl, sprzedaży telefonicznej,
poprzez kontakt za pomocą wiadomości e-mail lub w jednym ze stacjonarnych salonów sprzedaży pod
marką Wakacje.pl, na dowolną wycieczkę oferowaną w ramach serwisu, który jest ważny 12ście (dwanaście)
miesięcy od momentu jego wydania („Voucher”) oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11%
wartości Vouchera. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, nie zostanie wypłacona
Zwycięzcy a wpłacona przez Organizatora do Urzędu Skarbowego na poczet podatku od wygranej, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
W ramach każdego etapu miesięcznego Konkursu zostanie wyłonionych 4 (czterech) Zwycięzców. Nagrodą
za zajęcie w danym etapie Konkursu:
a. miejsca 1 (pierwszego) jest atrakcja na wesele odbywające się w roku 2022 lub 2023 w postaci
jednodniowej wizyty Stumbusa (mobilny bar z obsługą, serwujący drinki na bazie alkoholi Marki
Stumbras) o wartośći 3000,00 pln brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 pln brutto)
(„Stumbus”) oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Stumbusa.
Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zadaniu poprzedzającym, nie zostanie
wypłacona zwycięzcy a wpłacona przez MV Poland do Urzędu Skarbowego na poczet podatku
od wygranej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odbiór nagrody będzie
ustalany indywidualnie z nagrodzonymi i planowany według harmonogramu pracy Stumbusa.
b. miejsca od 2 (drugiego) do 4 (czwartego) włącznie jest karta podarunkowa IKEA o wartości
1000,00 pln brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100 pln brutto) ważna 12ście (dwanaście)
miesięcy od momentu jej wydania („Karta IKEA”) oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
11,11% wartości Karty IKEA. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, nie zostanie
wypłacona zwycięzcy a wpłacona przez MV Poland do Urzędu Skarbowego na poczet podatku
od wygranej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Nagrody w ramach każdego etapu Konkursu zostaną przekazane Zwycięzcom nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od wyłonienia Zwycięzców tego etapu Konkursu. Nagrody przyznane w ramach danego
etapu Konkursu zostaną wysłane drogą mailową na adres e-mail, lub adres korespondencyjny podany przez
Zwycięzcę w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez
Zwycięzcę protokołu przekazania nagrody oraz odesłania go na adres korespondencyjny: All about. Sp. z
o.o., ul. Czereśniowa 40A, 02-456 Warszawa lub drogą email: kontakt@stumbrasnawesele.pl
Zwycięzca ma prawo zrezygnować z Nagrody bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego.
Zwycięzca w żadnym przypadku nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
§7
Własność intelektualna i prawa autorskie

1.

Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania
utworem w postaci Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu oraz że przysługują mu do niej autorskie
prawa majątkowe oraz osobiste, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.
Uczestnik oświadcza, że z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie:
a) będą mu przysługiwać wyłączne i nieograniczone niczym autorskie prawa majątkowe do tej Pracy
Konkursowej oraz do wykonania praw zależnych w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych w odniesieniu do Pracy Konkursowej, które będą mogły być przeniesione na inną
osobę trzecią,
b) będzie wyłącznie upoważniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej,
które to upoważnienie może zostać przeniesione na inną osobę trzecią,
c) Praca Konkursowa będzie wolna od jakiegokolwiek rodzaju wad prawnych, a w szczególności nie będzie
obciążona jakiegokolwiek rodzaju prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich ani nie będą

zaciągnięte jakiegokolwiek rodzaju zobowiązania związane z tą Pracą Konkursową na rzecz osób
trzecich (dot. również praw zależnych).
2.
3.

Uczestnik oświadcza, że Praca Konkursowa nie brała udziału w innych konkursach.
MV Poland jako przyrzekający nagrodę oświadcza, iż zastrzega, że nabywa własność i prawa autorskie w
stosunku do nagrodzonej Pracy Konkursowej z chwilą odbioru nagrody przez Zwycięzcę Konkursu.
Niezależnie od tego Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu oświadcza, iż w dniu odbioru przez niego
nagrody w Konkursie – przeniesione zostają, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń,
nieodpłatnie na MV Poland autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i terytorialnie
korzystania i rozporządzania Pracą Konkursową na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.

4.

W zakresie, o którym mowa w par. 5, od dnia przesłania Pracy Konkursowej za pośrednictwem formularza
znajdującego się na Stronie Konkursowej do czasu rozstrzygnięcia Konkursu, Uczestnik upoważnia MV
Poland do nieodpłatnego korzystania z przesłanej Pracy Konkursowej dla potrzeb realizacji celów Konkursu,
w szczególności jej oceny przez Komisję Konkursową.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej następuje wraz z prawem do dalszego
przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa
zależnego oraz prawem własności egzemplarzy Pracy Konkursowej (utworów) oraz nośników, na których
została ona utrwalona. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.
Uczestnik oświadcza, pod warunkiem wyłonienia go jako jednego ze Zwycięzców Konkursu, iż wyraża
nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji w przedstawionej przez niego Pracy Konkursowej,
w tym na korzystanie z ewentualnie powstałego opracowania, jak i rozporządzanie nim.
Uczestnik oświadcza, iż Praca Konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich
W przypadku, gdyby jakiekolwiek oświadczenie Uczestnika wskazane w niniejszym § 7 okazało się niezgodne
ze stanem faktycznym lub prawnym, Organizator oraz MV Poland będą uprawnieni do żądania od Uczestnika
naprawienia wynikłej stąd szkody w pełnym zakresie.
Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich zgłaszających jakiekolwiek roszczenia
związane z zagrożeniem lub naruszeniem ich praw dotyczących Pracy Konkursowej. W przypadku, gdy osoba
trzecia wystąpi przeciwko Organizatorowi/MV Poland z roszczeniem o naruszenie jakiegokolwiek prawa
związanego z Pracą Konkursową lub w związku z korzystaniem z Pracy Konkursowej przez Organizatora/MV
Poland, w szczególności naruszenie praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności intelektualnej lub
dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku, Uczestnik zobowiązany będzie pokryć wszelkie poniesione
przez Organizatora/MV Poland lub zasądzone koszty z takim postępowaniem związane.

5.

6.

7.
8.

9.

§8
Przetwarzanie danych osobowych
1.

2.
3.
4.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest MV Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Annopol 22, 03-236 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000247054, NIP 1070003116, REGON
140330387, która zleciła organizację Konkursu firmie All about Sp. z o.o. MV Poland informuje, że dane
osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 jako „RODO”, oraz innymi przepisami o ochronie danych
osobowych.
MV POLAND powierzyła na podstawie umowy przetwarzanie danych Organizatorowi.
W ramach Konkursu będą przetwarzane takie dane Uczestników jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres
e-mail.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora działającego na zlecenie MV Poland :

a.
b.

c.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

w celach związanych z realizacją Konkursu, zamieszczeniem listy Laureatów, wydaniem nagród
(podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w celach podatkowych (dotyczy Laureatów) dotyczących rozliczenia przyznanych nagród
(podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie
prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes
administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Administratora do czasu przedawnienia roszczeń, które
mogą powstać w ramach realizacji Konkursu.
Do wskazanych wyżej danych osobowych dostęp będą mieli dopuszczeni pracownicy Organizatora, którzy
posiadają odpowiednie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują
następujące prawa:
a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych);
e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Uczestnik konkursu mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez Organizatora, lub
chcący skorzystać ze swoich praw wskazanych w punkcie 7 powyżej, może kontaktować się z Organizatorem
pod adresem: konakt@stumbrasnawesele.pl
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest
warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować
brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
Dostęp do danych będzie miał Organizator oraz dostawcy systemów teleinformatycznych, podmioty
świadczące usługi pocztowe lub kurierskie a w przypadku ewentualnych roszczeń również kancelarie
prawne.

§9
Postępowanie reklamacyjne
1.

2.

3.

4.

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane niezwłocznie po zakończeniu danego
etapu Konkursu drogą mailową na adres Organizatora: kontakt@stumbrasnawesele.pl
Reklamacje dotyczące niedziałającego e-vouchera do wakacje.pl (kodu alfanumerycznego) mogą być
zgłaszane tylko przed upływem jego ważności, tj. przed upływem 12stu (dwunastu) miesięcy od dnia jego
wydania, drogą mailową na adres Organizatora: kontakt@stumbrasnawesele.pl
Reklamacje dotyczące niedziałającej karty Podarunkowej IKEA mogą być zgłaszane tylko przed upływem jej
ważności, tj. przed upływem 12stu (dwunastu) miesięcy od dnia jej wydania, drogą mailową na adres
Organizatora: kontakt@stumbrasnawesele.pl
Reklamacja powinna zawierać:
a. w temacie informację: „Reklamacja – konkurs “Stumbras na wesel”;
b. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr
tel. komórkowego);
c. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5.

Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na adres e-mailowy
podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 10
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają
przepisy obowiązującego prawa.
Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, wszelkie ewentualne spory wynikające z Regulaminu
podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo na
podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na www.stumbrasnawesele.pl

