
REGULAMIN KONKURSU 

„KONKURS OPINII ELECTROLUX” 

(dalej „Regulamin”) 

 

§ 1  DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „KONKURS OPINII ELECTROLUX” na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem.  

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Neonet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 

50-505), przy ul. Nyskiej 48A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000218498, 

posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 895-002-13-11, REGON 930310841, o kapitale 

zakładowym wynoszącym 1.251.000,00 złotych, w całości wpłaconym. 

c. „Odpowiedź” – opinia o produkcie marki Electrolux nadesłana przez Uczestnika Konkursu,   

d. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

e. „Nagrody” – nagrodami w niniejszym konkursie są: 

• za zajęcie 1 miejsca – WOK Electrolux o wartości 799,00 zł  

• za zajęcie 2 miejsca - Stacja pary EDBS7146GR o wartości 599,00 zł 

• za zajęcie miejsc 3 i 4 – Zestaw akcesoriów kuchennych Fiskars (noże, deski do krojenia, 

durszlaki) o wartości 599,00 zł 

• za zajęcie 5 miejsca – Zestaw szczoteczek ORAL B o wartości 299,00 zł 

• za zajęcie 6 miejsca - Deska do prasowania Viva Express Premium+ o wartości 250,00 zł.  

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpocznie się dnia 01.02.2019 r. i trwać będzie do dnia 

28.02.2019 r.  

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie 

jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od 

przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych.  

3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny na stronie internetowej Organizatora  

https://www.neonet.pl/konkurs-electrolux-agd.html  

4. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie osoba wskazana w par. 1 lit. d Regulaminu.  

https://www.neonet.pl/konkurs-electrolux-agd.html


5. Wyłączeni z udziału w Konkursie są: pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, 

wstępni oraz rodzeństwo.  

6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu na co Uczestnicy wyrażają 

zgodę.  

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.  

 

§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:  

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej 

Organizatora, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu o treści: „Zapoznałem się i akceptuję 

regulamin Konkursu Opinii Electrolux” oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych o następującej treści:   

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przesłanych 

przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z rozporządzeniem 

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 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1)” 

b. Zamieścić opinię o wybranym produkcie lub wybranych produktach firmy Electrolux w okresie 

obowiązywania Konkursu na stronie https://www.neonet.pl/konkurs-electrolux-agd.html  

2. Spełnienie warunków określonych w § 3 ust. 1 lit a-b oraz § 3 ust. 5 Regulaminu stanowi zgłoszenie 

udziału w Konkursie.  

3. Spośród nadesłanych Odpowiedzi Komisja Konkursowa wybierze 6 najciekawszych, które nagrodzi.  

4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.  

5. Nadesłane Odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra 

osobiste innych osób.  

6. Odpowiedzi niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 Regulaminu nie będą 

przyjmowane.  

7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie 

Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.  

8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację Odpowiedzi w Internecie, wykorzystanie w 

działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia Konkursu.  

 

§ 4 PRAWA AUTORSKIE 

https://www.neonet.pl/konkurs-electrolux-agd.html


1. Każdy Uczestnik, który zamieścił Odpowiedź w ramach Konkursu oświadcza, że   Odpowiedź jest jego 

własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie 

możliwość dyskwalifikacji zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora 

informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich.  

2. Jeżeli Odpowiedź może być zakwalifikowana jako utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, to zgłaszając taką treść do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest 

jej wyłącznym autorem, a Odpowiedź nie jest zapożyczona oraz nie narusza praw autorskich osób 

trzecich. 

3. Organizator, z chwilą wydania nagród Zwycięzcom na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, 

nabywa autorskie prawa majątkowe do każdej nagrodzonej w ramach Konkursu Odpowiedzi będącej 

utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu jako całości oraz do każdej jego części, 

na polach eksploatacji o których mowa w treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w szczególności na polach eksploatacji obejmujących publikację utworu na stronie 

www.neonet.pl, profilach organizatora w mediach społecznościowych oraz w innych materiałach 

marketingowych i PR.  

4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia 

praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z Odpowiedzi, 

Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 

 

§ 5 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 

1. Powołana przez Organizatora komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora 

(zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników nagrodzi 6 osób, które wysłały 

najciekawsze Odpowiedzi. Zwycięzcy otrzymają Nagrody wskazane w § 1 lit e stosowanie do zajętego 

miejsca. 

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie 

ważności wyników Konkursu. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą 

wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej 

rzetelności przeprowadzonych czynności. 

 

§ 6 OBOWIĄZEK PODATKOWY 

1. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody 

będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora podatku dochodowego od osób 

fizycznych, zdobywca Nagrody otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego 

podatku od nagród, w wysokości obliczonej, zgodnie z następującym wzorem: NP = NN/0,9 - NN, gdzie 

NP to kwota dodatkowej nagrody pieniężnej a NN to kwota nagrody niepieniężnej. Nagroda zostanie 

wydana Zwycięzcy po potrąceniu kwoty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10%.  

2. Mając na uwadze postanowienia ust. powyżej nagroda pieniężna zostanie pobrana przez 

Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od 

przekazanych w Konkursie nagród i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% 



podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie 

wydawana Zwycięzcy.  

 

§7  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Udział w Konkursie wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi 

podania danych osobowych lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

realizacji niniejszego Konkursu, to jego zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę. 

3. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz adres 

do wysyłki nagrody) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z Konkursem, 

tj. w celu weryfikacji Odpowiedzi oraz w celach związanych z wyłonieniem nagrodzonych Uczestników 

i wydaniem nagród, a także zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - NEONET S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, 50-505 Wrocław. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w 

NEONET S.A.: e-mai iod@neonet.pl; adres korespondencyjny – adres Organizatora, z dopiskiem 

„Inspektor Ochrony Danych”. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oraz powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, przez Organizatora 

wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu 

komunikacji z Uczestnikami, przyznania oraz wydania nagród, w tym w celach finansowo-księgowych 

związanych z wydaniem i rozliczeniem nagród wynikających z Konkursu. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest ich zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO).  

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 

zakończenia Konkursu i rozpoznania ewentualnych reklamacji oraz w razie zrealizowania się celów 

podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami 

ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie 

obowiązujących.  

7. Uczestnicy mają prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom 

przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub 

inne przepisy o ochronie danych osobowych. 



 

§8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 

1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu poprzez wiadomość mailową w terminie do 

dnia 14.03.2019 r.  

2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani przesłać Organizatorowi swoje dane osobowe 

niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, adres do wysłania Nagrody (ulica, numer 

domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość) najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od momentu 

poinformowania ich o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej 

powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody wiadomością e-mail na adres biuro@neonet.pl 

z dopiskiem „KONKURS OPINII ELECTROLUX”.  

3. Nagrodzony Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie 

internetowej Organizatora wraz z podaniem jego imienia i nazwiska.  

4. Organizator wyda Nagrody rzeczowe Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem kuriera w terminie 

do 21 dni roboczych od momentu przesłania przez nagrodzonego Uczestnika danych adresowych 

Organizatorowi.  

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub 

innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody.  

6. Każdy nagrodzony Uczestnik po otrzymaniu Nagrody będzie zobowiązany pokwitować pisemnie jej 

odbiór na protokole odbioru, ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru 

Nagrody.  

7. W przypadku braku  odbioru Nagrody przez Uczestnika w terminie 2 miesięcy od momentu 

poinformowania go o przyznaniu Nagrody lub w przypadku braku przesłania Organizatorowi swoich 

danych adresowych niezbędnych do wysyłki Nagrody,  Uczestnik traci prawo do Nagrody.  

8. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

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

 

§9 REKLAMACJE 

1.  Wszelkie reklamacje  dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem 

reklamacji, jej uzasadnieniem oraz oczekiwanym sposobem załatwienia reklamacji, bezpośrednio na 

adres Organizatora (Neonet S.A., ul. Nyska 48A, 50-505 Wrocław) lub na adres mailowy: 

biuro@neonet.pl, z dopiskiem  „KONKURS OPINII ELECTROLUX”. 

2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego 

Organizator pisemnie powiadomi Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w 

terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 01.02.2019 r. 

2. Do udziału Uczestnika w Konkursie konieczna jest akceptacja zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Uczestnika problemy techniczne 

utrudniające lub uniemożliwiające udział w Konkursie. 



4. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku: (a) okoliczności siły 

wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług 

drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, akcji promocyjnych, konkursów, (c) omyłek i błędów 

pisarskich w Regulaminie, (d) zmiany zasad przeprowadzania Konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiany 

nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Konkursu, ani nie mogą prowadzić do 

pogorszenia sytuacji prawnej uczestników. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.neonet.pl) przez 

cały okres trwania Konkursu. 

6. Wszelkie informacje  o  Konkursie  zawarte  w  jakichkolwiek  materiałach  promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

8. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów 

powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Miejsce…………………, Data ........................... 

 

PROTOKÓŁ  PRZEKAZANIA – ODBIORU NAGRODY W „KONKURSIE OPINII ELECTROLUX” 

ORGANIZOWANYM PRZEZ: 

 

Neonet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-505), przy ul. Nyskiej 48A, zarejestrowaną przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000218498, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 895-002-

13-11. REGON 930310841, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.251.000,00 złotych, w całości 

wpłaconym. 

1. Nazwa nagrody:  

……………………………………………………………………………………………….  

2. Imię i Nazwisko osoby dokonującej odbioru:  

…………………………………………………………………………………………….  

3. Adres zamieszkania osoby dokonującej odbioru nagrody oraz nr telefonu:  

…………………………………………………………………………………………………  

  

  Niniejszym oświadczam, że:  

a) Nie wnoszę uwag i zastrzeżeń do stanu technicznego przekazanej nagrody w KONKURSIE 

OPINII ELECTROLUX 

b) Otrzymałem/am nagrodę w KONKURSIE OPINII ELECTROLUX w stanie kompletnym  z pełną 

dokumentacją.  

  

  

 

…………………………………………………………………... (data i podpis odbierającego nagrodę)  

  

Podpis wydającego nagrodę: …………………………………………………………………………….  

 


