Regulamin akcji promocyjnej
„Pokaż barwy Twoich emocji” (dalej jako: „Akcja”)

Definicje pojęć

Uczestnik Akcji: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która dokona zakupu Produktu określonego w Regulaminie.
Zleceniodawca: „Tikkurila Polska” S.A. z siedzibą w Dębicy, ul. Ignacego Mościckiego 23, 39200 Dębica, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000033601, NIP: 8720003048,
Organizator: „JET EVENTS” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa 12, 02-386
Warszawa, biuro: 01-858 Warszawa, ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2 zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000127027, NIP:
5262652781,
Producent: Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy, ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033601; NIP 872-000-3048,
Produkty: farby marki „Beckers” wyprodukowane przez lub na zlecenie Producenta,
Akcja: akcja promocyjna skierowana jest do Uczestników, spełniających warunki określone w
niniejszym Regulaminie. Warunkiem udziału w Akcji jest dokonanie przez Uczestnika zakupu
min. 5 l produktu, a także wypełnienie Formularza i załączenie do niego dowodu zakupu
produktu oraz filmu cyfrowego, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
Nagrody:
Nagroda Głowna: 5 (pięć) sztuk voucherów prezentowych w postaci wyjazdu do Transylwanii
dla 2 osób organizowanego przez Biuro Podróży ITAKA, o wartości 6 000 zł (sześć tysięcy) każdy
voucher,
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Nagroda Drugiego Stopnia: 10 (dziesięć) sztuk rowerów elektrycznych 26 swift Ita-st006, o
wartości 2600 zł (dwa tysiące złotych) za sztukę,
Nagroda Trzeciego Stopnia: 50 (pięćdziesiąt) sztuk plecaków marki Kanken, model 527-907
Deep Blue o wartości 290 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych) za sztukę.

I. Postanowienia ogólne

1.

„JET EVENTS” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa 12, 02-386
Warszawa, z biurem gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, 01-858 Warszawa zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy pod numerem KRS: 0000127027 (dalej jako: „Organizator”), która działa
na zlecenie „Tikkurila Polska” S.A. z siedzibą w Dębicy, ul. Ignacego Mościckiego 23,
39-200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000033601 (dalej jako:
„Zleceniodawca”).

2.

Czas trwania Akcji obejmuje okres od 22 lipca 2019 roku do 18 sierpnia 2019 roku
i oznacza termin, w którym konieczne jest dokonanie zakupu Produktów celem
wzięcia udziału w Akcji i dokonanie zgłoszenia udziału w Akcji (dalej jako: „czas
trwania Akcji”).

3.

Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy zakupu
detalicznego Produktu dokonanego w czasie trwania Akcji przez Uczestnika,
zarówno w sklepach stacjonarnych, jak również w sklepach internetowych.

II. Warunki uczestnictwa w Akcji

1.

Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla Uczestników Akcji, tj. pełnoletnich osób
fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, a także mających
miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.

2.

W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele i współwłaściciele, a także wspólnicy lub
osoby zatrudnione w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną w punktach
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sprzedaży detalicznej lub hurtowej, prowadzących sprzedaż produktów
Producenta, w przedsiębiorstwie Producenta oraz członkowie najbliższej rodziny
takich osób, przez których rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
3.

Warunkiem udziału w Akcji i odebrania nagrody jest łączne spełnienie
następujących warunków:
a. dokonanie zakupu co najmniej 5 litrów Produktu w czasie trwania Akcji, przy
czym dla celów Akcji za datę zakupu przyjmuje się datę sprzedaży wskazaną w
dowodzie zakupu (w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym) albo datę
wpływu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zakupu w sklepie
internetowym),
b. Dokonanie zgłoszenia Uczestnictwa w Akcji zgodnie z postanowieniami
rozdziału III Regulaminu i zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i
akceptacja jego postanowień, poprzez złożenie stosownego oświadczenia za
pośrednictwem Formularza, zgodnie z postanowieniami rozdziału III
Regulaminu,
c. posiadanie przez Uczestnika Akcji oryginału dowodu zakupu, o którym mowa w
punkcie II ust. 4,
d. dokonania w czasie trwania Akcji, o którym mowa w pkt. I ust. 2 Regulaminu,
zgłoszenia uczestnictwa w Akcji poprzez zarejestrowanie się przez Uczestnika
na

stronie

internetowej

www.konkursbeckers.pl

przez

wypełnienie

dostępnego tam Formularza i przesłanie wymaganych załączników, zgodnie z
postanowieniami rozdziału III Regulaminu Akcji,
e. spełnienie zasad Akcji wynikających z niniejszego Regulaminu.
4.

Dowodem zakupu dla celów Akcji jest paragon fiskalny lub tzw. faktura
konsumencka (tj. faktura wystawiona dla osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej), lub potwierdzenie złożenia zamówienia w sklepie
internetowym (dalej jako: „dowód zakupu”).

5.

Podstawą do zgłoszenia udziału w Akcji nie może być zakup udokumentowany
fakturą wystawioną na nabywcę jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą
(niezależnie od formy prawnej).
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6.

Każdy Uczestnik może skorzystać z Akcji i otrzymać nagrodę jeden raz. Zakup tego
samego Produktu może zostać zgłoszony w Akcji wyłącznie przez jednego
Uczestnika.

7.

Do skorzystania z Akcji nie uprawnia zakup Produktu, który został następnie
zwrócony sprzedawcy przez Uczestnika, dotyczy to w szczególności realizacji prawa
konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa.
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy jednak sytuacji, gdy zwrot Produktu następuje
w wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego nabywcy z
powodu wady towaru.

8.

Posłużenie się w ramach Akcji przez Uczestnika dowodem zakupu, o którym mowa
w punkcie II ust. 4, stanowiącym dokument podrobiony lub przerobiony jest
podstawą wykluczenia z udziału w Akcji. W przypadku wykluczenia Uczestnika z
udziału w Akcji z tej przyczyny po wydaniu nagrody, Organizator ma prawo
dochodzenia zwrotu tej nagrody lub jej równowartości, w przypadku niemożności
zwrotu Nagrody.

III. Uczestnictwo w Akcji

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji następuje przez Internet, za pośrednictwem
elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, pod
adresem: www.konkursbeckers.pl (dalej jako: „Formularz”).
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Akcji za pośrednictwem formularza są przyjmowane do dnia
18 sierpnia 2019 roku do godziny 23:59.
3. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Uczestnik wskazuje w formularzu
następujące dane:
a. swoje imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny na terenie Polski, na który
ma zostać przesłana Nagroda,
b. numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail,
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c. dane dotyczące zakupionego przez Uczestnika Produktu, tj. nazwa produktu,
ilość zakupionych litrów oraz dane sklepu, w którym dokonano zakupu, tj.
nazwa sklepu i miejscowość.
4. Za pośrednictwem Formularza Uczestnik przesyła także:
a. czytelny oraz wyraźny skan bądź fotografię cyfrową Dowodu Zakupu
zgłaszanego Produktu. Dane zawarte w załączonym Dowodzie Zakupu powinny
być zgodne z danymi podanymi w Formularzu, zgodnie z punktem III ust. 3
Regulaminu,
b. Film cyfrowy, zrealizowany przez Uczestnika Akcji, przedstawiający emocje
Uczestnika Akcji w związku z zakupem Produktu w ramach tematu
konkursowego

„Pokaż

.MPEG4/.MP4/.AVI

barwy

Twoich

emocji”

w

formacie:

MOV/

o wielkości do 24 MB, ale nie przekraczającej 1 minuty

(dalej jako: „Film”).
5. Aby przesłać zgłoszenie, Uczestnik powinien wysłać Formularz zawierający wszystkie
dane oraz załączniki wskazane w pkt III. ust. 4 Regulaminu.
6. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Akcji, niezwłocznie otrzyma na podany
w Formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa.
7. Do dnia 23 sierpnia 2019 roku, Komisja Konkursowa, dokona zgodnie z
postanowieniami punktu IV ust. 3 Regulaminu, wyboru 15 Filmów spośród wszystkich
prawidłowo zgłoszonych, wskazując ich kolejność a następnie spośród opisanych
Filmów dokona wyboru 5 najlepszych i 10 kolejnych.
8. Dodatkowo, Komisja Konkursowa do 23 sierpnia 2019 r. wybierze, spośród pozostałych
Filmów, 50 kolejno najlepszych, zgodnie z postanowieniami punktu IV Regulaminu.
9. Uczestnik Akcji, poprzez fakt przystąpienia do Akcji oświadcza, że przesłany w ramach
Akcji Film jest przejawem jego działalności twórczej o indywidualnym charakterze i że
przysługuje mu do niej pełnia niczym nieograniczonych autorskich praw majątkowych
i autorskich praw osobistych. Uczestnik, który otrzyma nagrodę w rozumieniu
niniejszego Regulaminu, udziela na rzecz Producenta nieodpłatnej licencji wyłącznej
na rozpowszechnienie, publikację Filmu na profilu Facebook pod adresem
internetowym: https://pl-pl.facebook.com/Beckers.IZycieNabieraBarw/ w celu
wskazania Filmów, które otrzymały Nagrody oraz w celach promocyjnych niniejszej
Akcji w materiałach Producenta, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
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IV. Komisja konkursowa

1. Organizator powoła wewnętrzną komisję konkursową (dalej jako: „Komisja
konkursowa”), której zadaniem będzie weryfikacja zgłoszeń, wybór spośród
nadesłanych przez Uczestników 15 Filmów , które otrzymają Nagrody Główne i
Nagrody Drugiego Stopnia, a także 50 Filmów, których autorzy otrzymają Nagrody
Trzeciego Stopnia.
2. W skład Komisji konkursowej wejdzie jeden przedstawiciel Zleceniodawcy oraz jeden
przedstawiciel Organizatora.
3. Nadesłane przez Uczestników Filmy będą przez Komisję Konkursową oceniane przy
uwzględnieniu kryteriów: oryginalności, kreatywności, kompozycji, kolorystyki,
identyfikacji z marką Producenta.
4. Ocena nadesłanych filmów nastąpi w dniu 23 sierpnia 2019 roku.
5. Komisja sporządzi protokół z przebiegu Akcji.
6. Zadaniem Komisji będzie także nadzorowanie przebiegu Akcji oraz rozpoznawanie
reklamacji Uczestników Promocji, a także dokonywanie weryfikacji zgłoszeń
Uczestników i prawidłowości przyznawania Nagród.

V. Weryfikacja zgłoszenia

1.

Weryfikacja prawidłowości zgłoszenia uczestnictwa w Akcji przeprowadzana jest przez
Komisję powołaną przez Organizatora, stosownie do postanowień punktu V Regulaminu.

2.

W ramach dokonywania weryfikacji zgłoszenia komunikacja z Uczestnikiem następuje
poprzez adres e-mail podany przez niego w Formularzu.

3.

W razie stwierdzenia przez Organizatora braków w zgłoszeniu, dotyczących danych
wskazanych w pkt III ust. 3 lub III ust. 4 Regulaminu, które mogą być uzupełnione, lub w
razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości zgłoszenia, w tym co do
prawa Uczestnika do skorzystania z Akcji, Komisja wzywa Uczestnika do uzupełnienia
zgłoszenia lub udzielenia dodatkowych, niezbędnych informacji, w terminie 7 dni od daty
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otrzymania wezwania na skrzynkę e- mailową. Brak przedłożenia dodatkowych
informacji, w trybie określonym poniżej, skutkować będzie brakiem spełnienia przez
Uczestnika warunków udziału w Akcji i brakiem możliwości otrzymania Nagrody.
4.

Podstawą uznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania nagrody może być
podanie w zgłoszeniu danych lub dołączenie Dowodu Zakupu, dotyczącego zakupionego
Produktu, zbieżnych z danymi Produktu lub jego Dowodem Zakupu zgłoszonym w ramach
Akcji przez innego Uczestnika. W przypadku dokonania zgłoszenia w oparciu o te same
dane dotyczące Produktu, ten sam Dowód przez różne osoby, Komisja powołana przez
Organizatora dokona weryfikacji posiadania przez Uczestników oryginału Dowodu
dotyczącego zakupionego Produktu, niezbędnego do dokonania zgłoszenia udziału w
Akcji. Odmowa udostępnienia oryginału takiego dokumentu lub nieudostępnienie go w
terminie 7 dni, w trybie określonym poniżej, od daty otrzymania wezwania na skrzynkę emailową Uczestnika, oznaczać będzie brak spełnienia przez Uczestnika warunków udziału
w Akcji i rezygnację z ubiegania się o Nagrodę.

5.

W przypadku wezwania Uczestnika do udostępnienia oryginału Dowodu Zakupu na
podstawie pkt V ust. 3 lub VI ust. 4 Regulaminu, Uczestnik powinien przesłać oryginał
żądanego dokumentu na adres korespondencyjny Organizatora. O zachowaniu przez
Uczestnika terminu, o którym mowa w pkt V ust. 3 lub VI ust. 4 Regulaminu decyduje data
nadania przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

6.

Weryfikacja okazanego oryginału dokumentu trwa do 5 dni roboczych. Niezwłocznie po
dokonaniu tej weryfikacji, Organizator odsyła Uczestnikowi przesłany oryginał
dokumentu, na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu.

7.

Zgłoszenia o charakterze wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z przyjętymi normami
obyczajowymi lub naruszające prawa autorskie innych osób, nie będą brane pod uwagę i
mogą zostać usunięte.

VI. Nagrody w Akcji

1. Nagrodami w Akcji są Nagrody Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Stopnia.
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2. Nagrody Pierwszego i Drugiego Stopnia przysługują Uczestnikom, którzy nadeślą 15
najlepszych Filmów, które zostaną wybrane przez Komisję Konkursową stosownie do
treści niniejszego Regulaminu.
3.

Nagrody Trzeciego Stopnia, przysługują Uczestnikom 50 kolejno najlepszych
Filmów, które zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej, o której mowa w pkt. IV
Regulaminu, zostały w następnej kolejności ocenione jako najlepsze zgodnie z
kryteriami, o których mowa w pkt. IV ust. 3 Regulaminu.

4. Rodzaj Nagrody Pierwszego i Drugiego stopnia jest następujący:
a. Nagroda Pierwszego Stopnia - 5 voucherów prezentowych, każdy o wartości
6 000 zł wraz z dodatkową Nagrodą pieniężną, o której mowa w punkcie VI ust.
8 Regulaminu w kwocie 666 zł, przeznaczone do wykorzystania na dwuosobowy wyjazd do Transylwanii, organizowany przez Biuro Podróży ITAKA, ul.
Reymonta 39, 45-072 Opole, KRS 0000002269, NIP 754-26-86-316,
przeznaczone dla 5 Uczestników Akcji, których Filmy zostaną wybrane przez
Komisję Konkursową, stosownie do punktu III. ust. 7 Regulaminu.
b. Nagroda Drugiego Stopnia - 10 sztuk rowerów elektrycznych marki Swift
model Ita-st006, każdy o wartości 2 600 zł wraz z dodatkową Nagrodą
pieniężną, o której mowa w punkcie VI ust. 8 Regulaminu w kwocie 288 zł dla
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Uczestników Akcji, których Filmy zostaną wybrane przez Komisję

Konkursową, stosownie do punktu III. ust. 7 Regulaminu.
c. Nagroda Trzeciego Stopnia - 50 sztuk plecaków marki Kanken model 527-907
Deep Blue, każdy o wartości 290 zł wraz z dodatkową Nagrodą pieniężną, o
której mowa w punkcie VI ust. 8 Regulaminu w kwocie 32 zł, dla 50
Uczestników, których Filmy zostaną wybrane przez Komisję, stosownie do pkt.
III ust. 8 Regulaminu.
5. W przypadku braku dostępności Nagrody określonej w punkcie VII ust. 4 lit. b
Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo przekazania jako Nagrody innego
roweru elektrycznego, o takich samych parametrach technicznych.
6. W przypadku braku dostępności Nagrody określonej w punkcie VII ust. 4 lit. c
Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo przekazania jako Nagrody innego
plecaka, o takich samych parametrach technicznych.
7. Nagrody zostają wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
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8. Organizator informuje, że stosownie do treści ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od nagród
otrzymanych w niniejszej Akcji odprowadzony zostanie przez Organizatora na
podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. W związku z
powyższym, Organizator dodatkowo przyzna zwycięzcom dodatkowe nagrody
pieniężne stanowiące 11,111% wartości otrzymywanych przez zwycięzców nagród
(dodatkowa Nagroda pieniężna).
9. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Akcji i uzyskania Nagrody
na osoby trzecie. Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani nagrody innego
rodzaju.
10. Nagrody Pierwszego stopnia w postaci voucherów prezentowych na wyjazd do
Rumunii mogą być przez Laureatów wykorzystane w terminie jednego roku od dnia
odebrania nagrody. Laureat ma prawo do przeznaczenia voucherów na dowolny
wyjazd do Rumunii oraz do wykorzystania voucheru wraz z innymi osobami
towarzyszącymi jak również do dokonania dopłaty do wyjazdu przewyższającego
wartość Nagrody. Laureat nie ma prawa do zamiany części Nagrody na gotówkę w
przypadku wyboru wyjazdu, którego wartość jest niższa niż wartość Nagrody.
11. Decyzja o przyznaniu Nagrody jest podejmowana przez Komisję konkursową
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
12. Decyzja o przyznaniu Nagrody będzie ogłaszana na profilu Facebook pod adresem
internetowym:

https://pl-pl.facebook.com/Beckers.IZycieNabieraBarw/ oraz na

stronie internetowej www.konkursbeckers.pl. Dodatkowo laureaci konkursu
otrzymają powiadomienie o jego wynikach za pomocą wiadomości mailowej,
zgodnie z postanowieniami punktu VII Regulaminu.

VII. Weryfikacja prawa do nagrody, powiadomienie o wynikach Akcji

1. Powiadomienie laureatów o wynikach Akcji oraz weryfikacja prawa do Nagrody
będzie odbywać się w sposób wskazany w niniejszym rozdziale, przy uwzględnieniu
postanowień Regulaminu.
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2. Do Uczestników, którzy zostali laureatami Konkursu na Film, w ciągu 3 dni roboczych
od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, tj. od 28 sierpnia 2019 r., zostanie wysłana
wiadomość mailowa na adres wskazany przez Uczestników w Formularzu,
informująca o wygranej oraz o przyznanej Nagrodzie.
3. W wiadomości mailowej, o której mowa powyższej, Uczestnik zostanie poproszony
o przesłanie na adres Organizatora (“JET Events” Sp. z o.o. , ul. gen. K.S. Rudnickiego
1/U2, 01-858 Warszawa”, z dopiskiem „Pokaż barwy Twoich emocji”) w terminie 7
dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości mailowej informującej o wygranej
oraz o przyznanej Nagrodzie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o treści
określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, pod rygorem utraty prawa do Nagrody,
stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Wysyłki wypełnionego i podpisanego oświadczenia, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej,
przy czym zachowanie terminu, o którym mowa w punkcie VII ust. 3 Regulaminu,
zostanie stwierdzone w oparciu o datę wskazaną na stemplu pocztowym.
5. Jeżeli w ciągu 7 dni, o których mowa w punkcie VII ust. 3 Regulaminu, Organizator
nie otrzyma wypełnionego i podpisanego oświadczenia, o treści zgodnej z
Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
6. Uczestnik Konkursu traci prawo do Nagrody również w przypadku podpisania
oświadczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu przez inną
osobę niż wskazaną w Formularzu.
7. W przypadku pozytywnej weryfikacji prawa do nagród, Nagrody zostaną wysłane
Uczestnikom w terminie do dnia 30.09.2019 r. przesyłką kurierską na koszt
Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu.
8. W przypadku, gdy pomimo dochowania przez Organizatora oraz firmę doręczającą
Nagrodę

należytej

staranności,

zachodzi

niemożność

wydania

nagrody

Uczestnikowi lub niemożność odebrania nagrody przez Uczestnika z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie do
dyspozycji Organizatora.
9. Nagrody, do których Uczestnicy utracili prawo, stosownie do postanowień punktu
VII Regulaminu pozostają własnością Zleceniodawcy Akcji.
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10. Uczestnik jest traktowany jako powiadomiony o wynikach Akcji (otrzymanie
wiadomości mailowej) w dniu wysłania wiadomości mailowej informującej o
wygranej i o przyznanej Nagrodzie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

VIII. Reklamacje i roszczenia

1.

Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Organizatora lub adres e-mail: konkursy@jet.com.pl do dnia 15.10.2019 r.
(decyduje data wysłania reklamacji na adres e-mail lub data stempla pocztowego).

2.

Pisemna reklamacja powinna zawierać adres e-mail, jak również wskazanie
przyczyny reklamacji.

3.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, a Uczestnicy Akcji są
informowani przez Organizatora o wynikach rozpatrzenia reklamacji w terminie 14
dni od złożenia przez Uczestnika reklamacji.

4.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi Akcji przysługuje
prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

IX. Postanowienia końcowe

1.

Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym
Uczestnikom Akcji pod adresem Organizatora, tj: przy ul. gen. K.S. Rudnickiego
1/U2 w Warszawie oraz na stronie internetowej www.konkursbeckers.pl

2.

Uczestnicy Akcji akceptując Regulamin Akcji wyrażają zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie przez Organizatora i Zleceniodawcę, danych osobowych w celu
przeprowadzenia Akcji, a także na rozpowszechnianie i przetwarzanie wizerunku
Uczestnika, widocznego na Filmie, o którym mowa w punkcie III ust. 4b
Regulaminu. Rozpowszechnianie i przetwarzanie wizerunku Uczestnika będzie się
odbywało poprzez publikację Filmu na profilu Facebook pod adresem
internetowym: https://pl-pl.facebook.com/Beckers.IZycieNabieraBarw/ w celu
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wskazania Filmów, które otrzymały Nagrody oraz w celach promocyjnych niniejszej
Akcji.
3.

Podanie danych ma charakter dobrowolny jednocześnie niezbędne dla potrzeb
uczestnictwa w Akcji i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Akcji. Osobom udostępniającym
dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4.

Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

5.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest
Organizator oraz Zleceniodawca których zakres odpowiedzialności i zakres
czynności związany z przetwarzaniem danych, jest tożsamy i stanowią oni
współadministratorów w rozumieniu art. 26

Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
danych osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych). Dane tych osób przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby Promocji.
6.

Każdy z Uczestników Akcji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa, wskazanych w
punkcie 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać
zgodę na ich przetwarzanie. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować
poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail: prawa.rodo@jet.com.pl

7.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). lub Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o
ochronie danych osobowych.
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8.

Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjnych czy reklamowych Akcji mają
charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną posiadają jedynie postanowienia
zawarte w niniejszym Regulaminie.

9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
właściwe przepisy prawa.

10.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji
i udziału w Akcji jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny podług
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Aneks nr 1 do Regulaminu Akcji Promocyjnej „Pokaż barwy Twoich emocji”

1.

Decyzją Organizatora zostaje zmieniony zapis paragraf III pkt 4 ppkt b
o brzmieniu:
Film cyfrowy, zrealizowany przez Uczestnika Akcji, przedstawiający emocje
Uczestnika Akcji w związku z zakupem Produktu w ramach tematu
konkursowego

„Pokaż

.MPEG4/.MP4/.AVI

barwy

Twoich

emocji”

w

formacie:

MOV/

o wielkości do 24 MB, ale nie przekraczającej 1 minuty

(dalej jako: „Film”).
nowe brzmienie:
Film cyfrowy, zrealizowany przez Uczestnika Akcji, przedstawiający emocje
Uczestnika Akcji w związku z zakupem Produktu w ramach tematu
konkursowego

„Pokaż

barwy

Twoich

emocji”

w

formacie:

MOV/

.MPEG4/.MP4/.AVI o wielkości do 128 MB, ale nie przekraczającej 1 minuty
(dalej jako: „Film”).

2.

Pozostałe zapisy regulaminowe pozostają niezmienione.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji Promocyjnej „Pokaż barwy Twoich emocji”
............................... dnia … ………….2019 r.

Oświadczenie
Ja

niżej

podpisana/y...................................zamieszkała/y:............................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym seria nr..............................................................
wydanym przez ..........................................................................................................
PESEL: …………………………………………

Upoważniam JET Events Sp. z o.o. ul., Usypiskowa 12, 02-386 Warszawa, do potrącenia z
nagrody pieniężnej, kwoty należnego podatku zryczałtowanego od nagród wygranych w akcji
promocyjnej „Pokaż barwy Twoich emocji” i odprowadzenia jej na rachunek właściwego urzędu
skarbowego.
Podpis Uczestnika
___________________________
Na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1509 ze zm.), z tytułu wygranych w konkursach i akcjach
promocyjnych, uzyskanych w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do
EOG, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy. Nagrodzony jest zobowiązany do wpłaty
zryczałtowanego podatku dochodowego organizatorowi, który na tej podstawie odprowadza
podatek do Urzędu Skarbowego. Nagrodzony nie zamieszcza informacji o wygranej w swoim
rocznym zeznaniu podatkowym.
Prosimy o odesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego dokumentu na następujący
adres:
Magdalena Chudzik “JET Events” Sp. z o.o. ul. ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, 01-858
Warszawa,
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