REGULAMIN KONKURSU „Twoje chwile na Przylesiu Marcelin”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Twoje
chwile na Przylesiu Marcelin” zwany dalej „Konkursem”.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału
w Konkursie.
3. Organizatorem Konkursu jest WELLNET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-435) przy ulicy
Leszczyńskiej 38a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000395636, zwana dalej „Organizatorem”.
4. Fundatorem nagród, wydającym nagrody w Konkursie jest firma Archicom Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, 90-447, ul. Piotrkowska 173, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291818.
5. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane na
potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu, jego promocji oraz powiadomienia jego zwycięzców o
wygranej.
6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w
Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest zachęcenie klientów firmy Archicom Polska S.A. do kupienia mieszkania.
Konkurs polega na nagrodzeniu osób, które kupią mieszkanie na warunkach określonych
Konkursem, bonami uprawniającymi do otrzymania od Organizatora ekspresu do kawy marki
DeLonghi. Bony przysługują one tym klientom, którzy zdecydują się na zakup mieszkania
oferowanego w ramach inwestycji Przylesie Marcelin z IV etapu w Poznaniu i podpiszą
z Archicom Polska S.A. umowę deweloperską w terminie 01.03.2019r. – 31.03.2019r.
Od 12 kwietnia 2019 roku osoby posiadające bon, są upoważnione do odbioru ekspresu
do kawy i będą mogły tego dokonać w biurze sprzedaży firmy Archicom Polska S.A (Osiedle
Przylesie Marcelin, Jeleniogórska 1/3B, 60-179 Poznań).

§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie może wziąć udział klient firmy Archicom Polska S.A., który zdecyduje się na
zakup mieszkania w inwestycji Przylesie Marcelin z IV etapu w Poznaniu i w tym celu
podpisze umowę deweloperską w terminie 01.03.2019r. – 31.03.2019r.
2. Jeden uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tyle razy, ile mieszkań kupi
w terminie 01.03.2019r. – 31.03.2019 roku pod warunkiem, że każde z tych mieszkań
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spełnia kryteria okreśone w niniejszym Regulaminie. Za każdy zakup mieszkania
w ramach Konkursu przysługuje 1 (jeden) bon.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie udziału w Konkursie przez osobę
zainteresowaną w czasie jego trwania.
Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez złożenie przez osobę zainteresowaną
spełniającą warunki określone w § 3 ust. 1 oświadczenia o chęci wzięcia udziału
w Konkursie oraz podanie w nim wymaganych przez Organizatora danych osobowych.
Wzór oświadczeia o chęci wzięcia udziału w Konkursie stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenia udziału w Konkursach są przyjmowane w ……………………………..
Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z:
a) akceptacją Regulaminu konkursu,
b) zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie,
c) potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie.
Zgłoszenia nie zawierające wymaganej treści są nieważne i nie będą brane pod uwagę
przez Organizatora.
§4
Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od dnia 01.03.2019 roku, godz. 08.00 do dnia 31.03.2019 roku godz. 24:00.
§5
Ocena zgłoszeń konkursowych
Dokonaniem oceny prawidłowości zgłoszeń zajmować się będzie konsultant ze strony
Organizatora.
§6
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są bony na ekspresy do kawy marki DeLonghi.
2. Za każdy zakup mieszkania w ramach Konkursu przysługuje 1 (jeden) bon, o którym mowa
w ust. 1 powyżej.
3. O przyznaniu nagród Organizator powiadomi po zakończeniu Konkursu, bezpośrednio po
ustaleniu zwycięzców.
4. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana Zwycięzcy dodatkowa nagroda pieniężna
w kwocie stanowiącej 11,11% wartości bonu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
5. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Zwycięzca obciążony
zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej 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 Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
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6. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagród,
wymiany na inną nagrodę, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

§7
Przekazanie nagród
1. Przekazanie nagród nastąpi osobiście uczestnikowi Konkursu w placówce firmy Archicom
Polska S.A. Odział w Poznaniu ul. Jeleniogórska 1/3B lok U.1, w wyznaczonym przez
Organizatora terminie, czyli po 12 kwietnia 2019 roku, jednak nie później niż w terminie
do 31.05.2019.
2. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie do 31 maja 2019 r, przechodzi ona na
własność Organizatora.
§8
Dane osobowe
1.
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Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzców jest
Organizator.
Przetwarzanie danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu odbywać się będzie na
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (RODO).
Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli
występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w Konkursie.
Uczestnikom Programu, którzy podali swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu
do treści tych danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzców następujące dane:
a) adres do korespondencji zamieszkania
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b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
c) data urodzenia,
d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Każdy Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania o wynikach Konkursu.
Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
pozyskanych 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 praw 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.
§9
Postępowanie reklamacyjne

1.

2.

Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 7 dni od
dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w okresie trwania Konkursu oraz 7 dni
po jego zakończeniu. Reklamacja powinna być przesłana wraz z uzasadnieniem listownie
na adres siedziby Organizatora Konkursu każdorazowo z dopiskiem „Twoje chwile na
Przylesiu Marcelin” oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator
Konkursu ma odesłać odpowiedź na reklamację.
Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej wskazany przez Uczestnika Konkursu w treści reklamacji.

§10
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Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu w placówce firmy Archicom
Polska S.A. Odział w Poznaniu ul. Jeleniogórska 1/3B lok U.1, w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej pod adresem: www.archicom.pl przez cały okres trwania
Konkursu.
2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu i Regulaminu można kierować
do Organizatora na adres e-mail: kontakt@wellnet.pl.
3. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika
Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie, a jego Zgłoszenia
Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
Decyzję w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie podejmuje Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków.
Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych. Wszelkie
zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie
www.archicom.pl.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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