
Regulamin konkursu „Zawalcz o  grilla“

A. Postanowienia ogólne

1. Organizator konkursu „Zawalcz o  grilla” jest Społem PSS, 42-400 Zawiercie, 

ul. Mostowa 22.

2. Konkurs jest organizowany we wszystkich placówkach sieci Społem Zawiercie.

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby 

niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem pracowników

organizatora.

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz.1540 ze zm.).

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez 

niego danych osobowych przez Organizatora, administratora danych osobowych, 

w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

B. Czas trwania Konkursu

Czas trwania konkursu: 15.06.22r. do dnia  31.07.2022r.

C. Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia osób 

nagrodzonych, Organizator powołał komisję konkursową w składzie:

1. Grażyna Pawłowska – Samodzielny Referent 

2. Bożena Latacz – kier. Działu Org. Sprzed. I Mark.

2. Dane o zwyciężcach zostaną wygenerowane z programu komputerowego w dniu 

4.08.2022r.

 3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody

W Konkursie w przewidziane są następujące nagrody:

I nagroda – grill prostokątny

II nagroda – grill okrągły z kółkami

      III nagroda – grill okrągły

oraz  3 grile jednorazowe 

1. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. Uczestnik, któremu przyznano prawo 
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do nagrody, nie ma prawa żądać zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny. 

Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną 

Nagrodę.

3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie 

zostały im przyznane, są wyłączone.

            4. Wizerunki nagród na materiałach reklamowo-promocyjnych są jedynie przykładowymi  

            ilustracjami i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

E. Przebieg Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 15.06.2022r.

2. Nagrody wygrają osoby które w okresie akcji dokonają  największych wartościowo 

zakupów na kartę klienta „Społem znaczy razem“ . 

Do wartości zakupów nie liczą się zakupy alkoholu, tytoniu, doładowań i płatność rachunków.

3. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich imienia i nazwiska na liście 

laureatów Konkursu, która będzie opublikowana na stronie www.zawiercie.spolem.org.pl ,  

witrynach placówek handlowych oraz na stronie facebook.

            4. Nagrody będzie można odebrać u kierownika sklepu „Centrum“ ul. Gen. Sikorskiego 22      

            ( parter) w dniach od 8.08. - 14.08.2022r. 

            5. Nieodebranie  nagrody w wyznaczonym terminie oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody  

            i  powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Nieodebrane  

            nagrody pozostają właśnością Organizatora. 

            6. Podatki – wszystkie nagrody których wartość jest większa od 760pln objęte są    

             zryczałtowanym podatkiem dochodowym pokrywanym przez organizatora. Pozostałe 

             nagrody  są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT .

      7. Zwycięzcy nagrody (Laureatowi) nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych

      właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie   

ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez Laureata konkursu nagrody (w tym 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).  

      Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji (producent, dystrybutor).

F. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród,  

Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. 

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
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2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od 

daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie.

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się 

postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

4. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia 

Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

5. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na 

stronie internetowej Organizatora www.zawiercie.spolem.org.pl

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego 

regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu

G.  Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez 

Uczestników jest  „Społem” PSS z siedzibą w Zawierciu 42-400, ul. Mostowa 22

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie 

z przepisami 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 (zwanego dalej „RODO”) 

oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10maja2018r.o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2018poz. 1000)

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach 

prawnych, w następującym celu;  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu 

umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia  Konkursu, 

w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem email: 

www.zawiercie.spolem.org.pl wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wydawania 

nagród w Konkursie

4. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych 

przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez ww. 

Administratora oraz ww. Organizatora w ww. celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod 

adresem: www.zawiercie.spolem.org.pl wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, 

wydawania nagród w  Konkursie, www. celach wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez  Administratora
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5. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania udzielenia mu dostępu 

do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

jak również prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub Ustawy z dnia 10 maja2018r. 

o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody. 

6. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże 

niezbędne do wzięcia przez Uczestnika udziału w niniejszym Konkursie.

7. Cofnięcie (odwołanie) zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu 

uniemożliwia jednak dalsze branie udziału w Konkursie lub wydanie nagrody.

8. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to: imię i nazwisko,  adres 

zamieszkania, zaś w przypadku Laureata Konkursu również: nr pesel i nr dowodu osobistego

9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane innym organom.

10. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 30 dni od daty wydania 

nagród.
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