Regulamin Konkursu „Moc w BHP”

1. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ CEL KONKURSU
1.1 Niniejszy regulamin konkursu „MOC W BHP” („Regulamin”) określa warunki i zasady
uczestniczenia w Konkursie „MOC W BHP” („Konkurs”).
1.2 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy biorą udział
w Konkursie za pomocą strony konkursowej w domenie seka.pl
1.3 Celem konkursu jest edukacja w zakresie bhp oraz marketing bezpośredni oferowanych
usług przez Organizatora Konkursu.
1.4 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
2. ORGANIZATOR KONKURSU
2.1 Organizatorem Konkursu jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386
Warszawa, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem: 0000082102, o kapitale zakładowym 2.000.000 zł
(wpłaconym w całości), NIP: 113-01-22-021, zwana dalej Organizatorem.
2.2 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2019.847 t.j. z późn. zm.).
2.3 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany,
administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem Facebook. Wszelkie pytania,
komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być skierowane
bezpośrednio do Organizatora, a w żadnym przypadku do właściciela czy administratora
serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników
w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy
administratorowi serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od
jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1 Z zastrzeżeniem pkt 3.2, uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu
art. 22(1) Kodeksu cywilnego, posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium
Polski.
3.2 Uczestnikami konkursu nie mogą być Pracownicy Organizatora, a także członkowie
najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny pracownika należy
rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa,
krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
4.1 Zadaniem Uczestnika konkursu jest:

4.1.1. Podać prawdziwe dane osobowe – imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, przy
zakładaniu konta prywatnego, imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, NIP, przy
zakładaniu konta firmowego.
4.1.2 Udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe z zakresu BHP zgodnie z zasadami
przewidzianymi w treści Regulaminu.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
4.2.2 osoby, która bierze udział w Konkursie wielokrotnie, posługując się kilkoma
kontami,
4.2.3 osoby, która bierze udział w Konkursie korzystając z pomocy osób trzecich,
4.2.4 osoby, która podała nieprawdziwe dane osobowe, lub która podała fikcyjny adres
e-mail niezbędny do zarejestrowania odpowiedzi konkursowej lub też podała
przypadkowe adresy e-mail osób trzecich,
4.2.5 osoby prowadzącej działania, co do której zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że
może ona prowadzić do prób obejścia Regulaminu, ingeruje w mechanizm strony
www Konkursu lub w inny sposób dąży do przełamania zabezpieczeń lub zasad
przeprowadzania Konkursu,
4.3 Każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie
jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuje
jego treść, spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa w Konkursie, wyraził zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, wyraził zgodę, iż w razie wygranej
imię i nazwisko Uczestnika mogą zostać opublikowane na stronach internetowych i
serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, YouTube, ISSUU),
administrowanych przez SEKA S.A., newsletterze, Magazynie SEKA oraz korespondencji
niezbędnej do organizacji konkursu.
5. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
5.1 Konkurs trwa od 1 grudnia 2019 do 30 września 2020 i składa się z 10 tur. Każda tura trwa 1 miesiąc.
5.2 W ramach zadania konkursowego Uczestnik ma za zadanie udzielić poprawnej odpowiedzi na
pytania w quizie bhp na stronie www.seka.pl/quiz-bhp.
5.3 Do otrzymania nagrody uprawnionych będzie dziesięciu Uczestników, którzy zbiorą najwięcej
punktów w danym miesiącu trwania Konkursu („Zwycięzcy”).
5.4 W przypadku, gdy większa liczba Uczestników uzyska tę samą liczbę punktów, liczy się kolejność
zgłoszeń.
5.5 Zestawienia zwycięzców dokona jury składające się z Managera Marketingu, Dyrektora
Handlowego oraz Prezesa Zarządu SEKA S.A.
5.6 Na stronie www.seka.pl/quiz-bhp będzie publikowana aktualna lista Uczestników (imię i nazwisko)
biorących udział w Konkursie, z największą liczbą punktów.
6.

NAGRODY
6.1. Nagrodą w Konkursie są urządzenia Powerbank z latarką o wartości 38 PLN, po jednym dla
każdego zwycięzcy.
6.2. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane co miesiąc w terminie 10 dni od daty
zakończenia każdej z 10 miesięcznych tur konkursu na stronach internetowych w domenie
seka.pl i w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, ISSUU)
administrowanych przez SEKA S.A. oraz w newsletterze SEKA S.A.

6.3. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do podania danych adresowych niezbędnych do
przekazania nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora Konkursu, w ciągu 72
godzin od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zwycięstwo. Niezachowanie tego
terminu, podanie nieprawidłowego adresu bądź innych nieprawidłowych lub
niekompletnych danych, a także uchybienia uniemożliwiające doręczenie Nagrody
skutkować będzie utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej
dyspozycji Organizatora.
6.4. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez
Zwycięzcę w ciągu 40 dni licząc od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
6.5. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na inną, ani też
wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.
6.6. Kwestie podatkowe w związku z przyznanymi nagrodami pozostają po stronie Organizatora
Konkursu.
7.

DANE OSOBOWE
7.1. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
z siedzibą i adresem przy ul. Paca 37 w Warszawie (04-386),
7.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną na
adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386
Warszawa,
7.3. Dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu podczas rejestrowania się w
Konkursie lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o zwycięzcach oraz w celu przesyłania
informacji handlowych drogą elektroniczną i w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust.
1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.), po uprzednim wyrażeniu zgody
przez Uczestnika,
7.4. Odbiorcą danych osobowych, poza Organizatorem są podmioty z nim współpracujące,
które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne
i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail
marketingu,
7.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów
lub do czasu wycofania zgody,
7.6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7.7. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawa, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl,
7.8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
7.9. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników konkursu w sposób opierający
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8.

REKLAMACJE

8.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem –
począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia jego zakończenia.
Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, drogą pocztową, na adres siedziby Organizatora z
dopiskiem Reklamacja „MOC W BHP”. O zachowaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego.
8.2. Reklamacja powinna zawierać:
8.2.1. imię, nazwisko, adres Uczestnika,
8.2.2. przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem,
8.2.3. podpis Uczestnika.
8.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data
stempla pocztowego).
9. INNE POSTANOWIENIA
Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w
materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do
treści Regulaminu.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich
sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
10.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące.
10.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019.

