Regulamin konkursu
„ Domówki DIY by Desperados”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs

jest

prowadzony

pod

nazwą

„Domówki

DIY

by

Desperados”(„Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Grupa WSPIERAM.TO („Organizator”) z siedzibą w
Szczecinie (71-441), ul. Cyfrowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorcó w
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy SzczecinCentrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000455836, NIP 8522601139, REGON 321327652.
3. Fundatorem nagró d jest spó łka Ż ywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o., z
siedzibą w Ż ywcu ul. Browarna 88, wpisana do rejestru przedsiębiorcó w
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004429
4. Konkurs jest prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu oraz regulaminu
portalu crowdfundingowego WSPIERAM.TO.
5. Konkurs jest prowadzony na terytorium Polski za pośrednictwem portalu
crowdfundingowego Wspieram.to, pod adresem www.wspieram.to/desperados
6. Konkurs zaczyna się 19.12.2018 o godz. 16:00:00 i koń czy 11.01.2019 o godzinie
16:00:00
7. Celem Konkursu jest zrekrutowanie Uczestnikó w, któ rzy zgłoszą swoje pomysły
na kreatywne domó wki w postaci zdjęć lub video oraz wyczerpującego opisu
pomysłu.
8. Nagrodą w konkursie jest kwalifikacja do udziału w Akcji Promocyjnej „Domó wki
DIY by Desperados”. Organizator przewiduje przyznanie maksymalnie 20 nagró d
w konkursie.
9. Zwycięskie projekty na kreatywne domó wki zostaną wyłonione przez Komisję
Konkursową, składającą się z przedstawicieli Wspieram.to, Grupy Ż ywiec – marki
Desperados oraz jurora niezależnego.

10.Ogłoszenie wynikó w nastąpi dnia 14.01.2018 roku o godzinie 16:00 i będzie
jednocześnie startem akcji promocyjnej „Domó wki DIY by Desperados”..
11.Nagrody zostaną wydane w imieniu Fundatora przez Grupę Wspieram.to, z
siedzibą w Szczecinie (71-441), ul. Cyfrowa 6, wpisana do rejestru
przedsiębiorcó w Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000455836, NIP 8522601139, REGON
321327652.
12.Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest
składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
§2
DEFINICJE
1. Konkurs – aktywacja polegająca na zgłaszaniu pomysłó w na realizację domó wki
DIY, w postaci zdjęć lub video oraz wyczerpującego opisu.
2. Rekrutacja - aktywacja, w ramach któ rej Uczestnik ma możliwość nadsyłania
prac konkursowych.
3. Akcja Promocyjna – aktywacja, któ ra opiera się na powszechnych zasadach
crowdfundingu i odbywa się według osobnego Regulaminu oraz Regulaminu
portalu WSPIERAM.TO.
4. Projekt - pomysł zorganizowania kreatywnej Domówki DIY.
5. Regulamin - Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu
Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnikó w Konkursu.
6. Regulamin WSPIERAM.TO - regulamin portalu crowdfundingowego, za pomocą
któ rego prowadzony jest Konkurs, określający zasady i warunki korzystania ze
społecznościowego serwisu internetowego znajdującego się pod adresem
elektronicznym www.wspieram.to.
7. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
1
prawnych oraz będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego,
któ ra spełnia warunki określone w punkcie 3.1. oraz dokonała prawidłowego
zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie.

8. Nagroda – uczestnictwo w Akcji Promocyjnej „ Domó wki DIY by Desperados”,
któ rej regulamin dostępny jest na https://wspieram.to/regulamin .
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, któ re w momencie
wzięcia udziału spełniają łącznie następujące warunki:
a) ukoń czyły 18 rok życia,
b) posiadają adres do korespondencji oraz konto bankowe na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,
a) są konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c) zaakceptowały Regulamin,
d) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
realizacji Konkursu i wydania nagró d.
1.

Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik zobowiązany jest do spełnienia
następujących warunkó w:
a) Należy wejść na stronę internetową portalu WSPIERAM.TO
(www.wspieram.to/desperados) oraz po uprzedniej rejestracji zgłosić
swó j projekt w okresie wskazanym w § 1 pkt 6 Regulaminu oraz
zaakceptować Regulamin Konkursu.
b) przesłać zadanie konkursowe zgodnie z instrukcją załączoną na
dedykowanej zakładce serwisu WSPIERAM.TO
§4
PROJEKTY- DOMÓWKI DIY

1. Projekty, któ re mogą wziąć udział w Konkursie, to pomysły na zorganizowanie
kreatywnej Domówki DIY, zawierające materiały foto i wideo, oraz opis
przedstawiające dokładnie:
a) nazwę domó wki
b) scenariusz domó wki
c) elementy kreatywne, któ re zostaną użyte do jej organizacji;
d) termin jej realizacji
e) lokalizację domó wki
f) kwotę potrzebną do organizacji (min. 4,5 tys. PLN)
g) scenografię,
h) listę proponowanych gości,
i) rodzaj muzyki,
j) proponowaną listę zakupó w

2. Projekt powinien być zgłoszony przez Uczestnika na portalu crowdfundingowym
WSPIERAM.TO, pod linkiem www.wspieram.to/desperados w terminie podanym w
§6
3. Projekt realizacji Domówki DIY by Desperados powinien zawierać w sobie cel
pozyskania środkó w finansowych o minimalnej wysokości 4 500 zł (słownie: cztery
tysiące pięćset złotych);
§5
REKRUTACJA
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić dedykowaną zakładkę na portalu
WSPIERAM.TO, tj wspieram.to/desperados, a dokładniej zrobić

to wg

następujących krokó w:
- Potwierdzić datę urodzenia
- Zgłosić chęć udziału w konkursie
- Zarejestrować swoje konto w serwisie Wspieram.to
- Uzupełnić formularz zgłoszeniowy o wszystkie niezbędne elementy
opisu pomysłu wymienione w §4
- Załączyć media – video i / lub zdjęcia
- Po uprzednim dokładnym zapisaniu zmian należy zgłosić zrzutkę do
akceptacji (do godziny 16:00:00 w dniu 11.01.2019 roku) co jest tożsame z
przystąpieniem do konkursu.
2. Spośró d wszystkich nadesłanych materiałó w Komisja Konkursowa, składająca
się z przedstawicieli Organizatora, wyłoni 20 najlepszych prac, któ rych autorzy
zdobędą Nagrodę, w postaci udziału w Akcji Promocyjnej „Domó wki DIY by
Desperados”.
3. Autorzy projektó w, któ re zakwalifikowały się do Akcji Promocyjnej zostaną o
tym poinformowani dnia 14.01.2019 roku do godziny 16:00
4. Autorzy projektó w, któ rzy zakwalifikowali się do Akcji Promocyjnej będą o tym
poinformowani przez Organizatora. Na podany przez Uczestnika adres mailowy
zostanie wysłana wiadomość, informująca o pomyślnej rekrutacji oraz dalszych
niezbędnych krokach.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie
nagrań / zdjęć konkursowych, któ re:
a) są niezgodne z Regulaminem lub nie spełniają kryterió w
określonych w Regulaminie,
b) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne,
obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,
c) naruszających prawa, w tym w szczegó lności prawa autorskie, bądź
dobra osobiste osó b trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujące
wizerunki osó b trzecich,
d) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym
dotyczące jakichkolwiek towaró w lub usług innych niż związanych ze
Zleceniodawcą,
6. Uczestnik przesyłając zdjęcie lub video oświadcza, że jest jego autorem i
przysługuje mu pełnia majątkowych i osobistych praw autorskich do tego utworu. W
przypadku, gdy na zdjęciu lub video widoczne będą wizerunki osó b fizycznych
Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę wszystkich tych osó b na opublikowanie zdjęć
lub video w celach konkursowych. Przesłanie zdjęcia lub video do Konkursu jest
jednoznaczne

z

udzieleniem

Organizatorowi

niewyłącznej

licencji

na

ich

wykorzystanie w celach konkursowych.
§6
ZWYCIĘZCY
1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 20 uczestnikó w, któ rych projekty zostały
prawidłowo zgłoszone, w okresie trwania Konkursu, któ ry określa §1 poz.6 oraz
zostały prawidłowo wyłonione przez Komisję Konkursową.
2. Zwycięzcy Konkursu zostają automatycznie uczestnikami Akcji Promocyjnej.
§8
NAGRODA
Nagrodą w Konkursie jest udział w Akcji Promocyjnej „Domó wki DIY by Desperados”, w
któ rej Uczestnicy mają szansę zrealizowąć swó j Projekt Domó wki DIY.
§9
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie
pisemnej, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – DOMÓ WKI DIY BY

DESPERADOS”. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje w terminie nie pó źniejszym niż do
dnia 31.01.2019 r. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla
pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej. Reklamacje zgłoszone po tym terminie
nie będą rozpatrywane.
Reklamację pisemną należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, a także
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja pisemna powinna zostać
własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. Komisja rozpatrywać będzie
reklamacje Uczestnikó w na podstawie niniejszego Regulaminu. Komisja rozpatrzy
reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację
otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w
terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych
roszczeń w sądzie powszechnym.
§ 10
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych uczestnikó w Konkursu jest Grupa Ż ywiec S.A. z
siedzibą w Ż ywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Ż ywiec. Przestrzeganie zasad ochrony
danych w Grupie Ż ywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeń stwa Danych
Osobowych, z któ rym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres
dane.osobowe@grupazywiec.pl.
2. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestnikó w
Konkursu:
1. imię i nazwisko
2. adres e-mail
3. data urodzenia
3. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Zwycięzców
Konkursu:
4. Imię
5. Nazwisko
6. Adres e-mail
7. Numer telefonu
8. Ulica wraz z numerem domu/mieszkania
9. Kod pocztowy
10. Miejscowość
11. Data urodzenia

12. Numer konta bankowego do przelewu środkó w
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnikó w będą spó łki z kapitałowej Grupy Ż ywiec
oraz inne podmioty przetwarzające, w tym Organizator Konkursu, przy czym takie
podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z jego poleceniami, a także podmiotom upoważnionym do odbioru danych na
podstawie przepisó w prawa.
5. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie
obowiązującymi w celu:
a) wzięcia przez Uczestnika Konkursu udziału w Konkursie i przeprowadzenia
Konkursu (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) komunikacji z Uczestnikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody, tj. imię i
nazwisko, adres e- mail, (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ;
d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
e) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
f) Podanie danych osobowych przez Uczestnikó w Konkursu ma charakter
dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu, w tym w
szczegó lności wydania Nagró d. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem
ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem
zawarcia umowy, a osoba któ rej dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich
podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak
możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania Nagrody bądź
rozpatrzenia reklamacji.
6. Uczestnikom Konkursu, przysługuje prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych
osobowych podlegających przetwarzaniu;
2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4. prawo do przenoszenia danych;
5. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, któ rego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;

6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy prawa..
7. Dane osobowe Uczestnikó w nie będą przekazywane do pań stw trzecich spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez
następujące okresy:
1. dane udostępniane przez Uczestnikó w Konkursu oraz przez
Zwycięzców – przez okres 30 dni od dnia zakoń czenia
Konkursu tj. od dnia wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz do
dnia wydania danych Nagró d lub do dnia cofnięcia zgody, gdy
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
udzielonej zgody;
2. dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do
dnia rozpatrzenia danej reklamacji;
3. dane Zwycięzców w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody
w Konkursie i związanej z tym dokumentacji reklamacyjnej –
przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń
przez okres 6 lat od dnia wydania Nagrody,
4. potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej
kontroli podatkowej zgodnie z przepisami przez okres 5
(pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku, w
któ rym wydano Nagrodę.
9.

Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestnikó w Konkursu nie są
podejmowane w sposó b zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega
profilowaniu.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w trakcie trwania
Konkursu. Każdy Uczestnik może otrzymać elektroniczną kopię Regulaminu pod
warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora (z dopiskiem „Regulamin
– Desperados in the House ”).

