
 

REGULAMIN KONKURSU „OCEŃ STRONĘ WWW I WYGRAJ” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod 
nazwą „Oceń stronę www i wygraj” związany z promowaniem marki/firmy oraz oferty 
produktowej i usługowej Organizatora Konkursu oraz podmiotów Grupy Vantage  (dalej: 
„Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest VANTAGE DEVELOPMENT SA z siedzibą we Wrocławiu; ul. 
Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000030117, nr REGON: 930778024, nr NIP: 8960000701, o kapitale zakładowym w wysokości 
32.432.637,72 zł, opłaconym w całości (dalej: „Organizator”).  

3. Organizator jest równocześnie fundatorem nagród w Konkursie. 
4. Celem przeprowadzanego Konkursu jest zebranie, wyłonienie i nagrodzenie najlepszych opinii 

na temat strony www.vantage-sa.pl zgłoszonych do Konkursu przez użytkowników strony 
www.vantage-sa.pl. 

5. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej www.vantage-sa.pl. 
Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 13 lutego do dnia 6 marca 2019 roku (dalej: 
okres trwania Konkursu) w trybie wskazanym w § 2.  

6. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów prawa polskiego oraz zasad określonych 
niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 
www.vantage-sa.pl oraz w lokalu jego siedziby.  

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy 
kierować pod następujący adres e-mail: k.szydlowska-biskup@vantage-sa.pl. 
 

§ 2. Uczestnicy Konkursu, zasady konkursowe 

1. Udział w Konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe w Polsce, (dalej: 
Uczestnicy). Zarówno pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak również innych 
podmiotów zaangażowanych w przebieg Konkursu (w tym zwłaszcza spółek z Grupy Vantage) 
zostają wykluczeni z udziału w Konkursie. 

2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem. 
3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest:  

a) ocenić  wszystkie lub wybrane elementy strony www.vantage-sa.pl (w tym w szczególności 
aspekt wizualny, informacyjny oraz tekstowy) i wyrazić swoją opinię na ten temat wypełniając 
w tym celu formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt b) - dalej: Opinia; 
b) wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.vantage-sa.pl w wymaganym 
zakresie podając adres mailowy (ze względu na metodę prowadzenia Konkursu zbędne jest 
podawanie innych danych osobowych).  
Lub  
c) przesłać opinię bezpośrednio na adres mailowy strona-opinie@vantage-sa.pl (ze względu na 
metodę prowadzenia Konkursu zbędne jest podawanie innych danych osobowych).  

4. Opinia powinna być napisana przez Uczestnika w języku polskim, być jego własnym pomysłem 
oraz dotyczyć propozycji uzupełnienia, zmiany, korekty, uatrakcyjnienia strony www.vantage-
sa.pl. 

5. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia w Konkursie udziału składa oświadczenie, że: 
a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki 
uczestnictwa określone w Regulaminie; 
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b) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z jego udziałem w Konkursie, a utwory te nie 
naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr 
osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w 
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, jak również, że nie wykorzystał przy 
formułowaniu Opinii całości bądź fragmentów utworów, do których prawa autorskie mu nie 
przysługują; 
c) wyraża zgodę na wykorzystywanie zgłoszonej w Konkursie Opinii na potrzeby organizacji i 
przeprowadzenia Konkursu (www.vantage-sa.pl), promocji i reklamy związanej z Konkursem, 
w tym jej publikację na stronie internetowej Konkursu; 
d) w wypadku wygrania w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez 
Organizatora z nagrodzonej Opinii bez żadnych ograniczeń, zarówno w odniesieniu do strony 
Konkursowej, jak również każdej innej; 
e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz imienia i 
nazwiska na potrzeby uczestnictwa w konkursie.  

6. Zgłoszenia udziału w Konkursie nadsyłane przez Uczestników nie mogą naruszać praw osób 
trzecich, w szczególności praw osobistych lub praw własności intelektualnej, jak również nie 
mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne Opinie, które mogą 
zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznawana będzie temu Uczestnikowi, 
którego Opinia została przesłana do Organizatora jako pierwsza.  

8. Za datę przystąpienia do Konkursu uważa się datę przesłania do Organizatora formularza 
zgłoszeniowego lub maila, o którym mowa w pkt 2. niniejszego paragrafu.  

9. Każdy prawidłowo przesłany formularz zgłoszeniowy lub mail to jedno zgłoszenie udziału w 
Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem, że dla 
każdego z nich spełni odrębnie wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie (za każdym razem 
podając ten sam adres e-mail). Bez względu na liczbę przesłanych zgłoszeń, jeden Uczestnik 
może zostać zwycięzcą tylko jednej nagrody w Konkursie. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły do 
niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 
Uczestnika.  

11. Organizator nabywa prawa własności intelektualnej (wraz z prawem wyrażania zgody na 
wykonywanie praw zależnych) w stosunku do Opinii nagrodzonego Uczestnika zgodnie z 
art.921 §3 kodeksu cywilnego. 

§ 3. Nagrody 

1. W Konkursie przewidzianych jest 15 (słownie: piętnaście) nagród, z których każdą stanowi 
zestaw gadżetów w postaci notatnik, smycz, długopis, parasolka, breloczek (dalej: „Nagroda”). 

2. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną ani na nagrody 
innego rodzaju.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rodzaju lub wartości Nagrody po ogłoszeniu takiej 
zmiany w czasie trwania Konkursu. 

 

§ 4. Zasady wyłaniania Zwycięzców w Konkursie i ich nagradzania 

1. Zwycięzców Konkursu, tj. Uczestników, którzy przesłali najlepsze Opinie, czyli takie, które 
należy uznać za najbardziej przydatne z punktu widzenia przeznaczenia strony www.vantage-
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sa.pl (promocja Organizatora, podmiotów Grupy Vantage oraz oferowanych przez nie 
produktów i usług)  wybierze jury składające się z trzech przedstawicieli Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu i liczby członków jury. 
3. Jury dokona wyboru według własnego uznania, biorąc jednak pod uwagę szczególnie 

zawartość merytoryczną Opinii oraz jej przydatność w tym znaczeniu, że przedstawione 
informacje/wskazówki/propozycje mogą zostać praktycznie wykorzystane przy 
modyfikacji/ulepszeniu/rozwoju strony www.vantage-sa.pl. 

4. Jury dokona wyboru zwycięzców w terminie 5 dni od dnia zakończenia terminu nadsyłania 
Opinii. Z czynności wyłonienia Zwycięzców zostanie sporządzony protokół, z 
wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród. 

5. W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby 
zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt 
niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość), może zostać przyznana mniejsza liczba 
nagród. 

§ 5. Informowanie o wynikach i wydanie Nagród w Konkursie 

1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej najpóźniej w terminie 2 dni od dnia ich 
wyłonienia przez jury. 

2. Organizator powiadomi Zwycięzców o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na 
adres e-mail wskazany przez nich w formularzu zgłoszeniowym. W związku z powyższym, 
Uczestnicy powinni bieżąco śledzić skrzynkę odbiorczą wskazanego adresu e-mail, w tym także 
folder SPAM – na wypadek, gdyby wiadomość od Organizatora została jako taki 
zakwalifikowana przez automatyczny filtr ww. skrzynki odbiorczej. 

3. Wiadomość informująca o zwycięstwie w Konkursie, o której mowa w pkt 2., zawierać będzie 
również zaproszenie do siedziby Organizatora ze wskazaniem jego adresu i terminu, w których 
Zwycięzcy zostanie wydana Nagroda oraz unikalne hasło, które Zwycięzca zobowiązany będzie 
podać przedstawicielowi Organizatora w celu otrzymania Nagrody. 

4. W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę Konkursu w określonym terminie Nagrody, 
Zwycięzca traci prawo do Nagrody. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn 
leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności z powodu nieaktywnego lub wadliwie 
podanego adresu e-mail. 

6. Jeśli Zwycięzca nie spełni wszystkich warunków formalnych opisanych w Regulaminie, Nagroda 
pozostaje własnością Organizatora. 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne 

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać 

e-mailem nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu 

terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. Reklamacje 

wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacja powinna zawierać: dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być 

zgłaszane na adres:  k.szydlowska-biskup@vantage-sa.pl z tematem „Konkurs”.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.  

5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.  

6. W wyniku rozpoznania reklamacji Organizator może podjąć decyzję o uwzględnieniu 

reklamacji albo jej nieuwzględnieniu wraz z uzasadnieniem. 
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7. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji wiadomością e-mail na adres podany w reklamacji 

w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

8. Niemożliwość przesłania decyzji wskutek niepodania lub nieprawidłowego (w tym 

nieczytelnego) podania niezbędnych danych nie obciąża Organizatora. 

9. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

§ 7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Vantage Development S.A. z 

siedzibą ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

osobowych: nr telefonu: (+48)717860016, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl. (dalej: 

„Administrator”).  

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników obejmuje: adres e-mail, oraz imię i 

nazwisko, jeżeli zostanie wskazane przez Uczestnika, albo będzie wynikało z podanego adresu 

e-mail. Zakres przetwarzanych danych osobowych w przypadku Uczestników – zwycięzców 

Konkursu będzie obejmował: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w Konkursie. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Uczestników zgody – art. 6 

ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”). 

5. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane upoważnionym pracownikom albo 

współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych 

oraz administratorowi strony internetowej www.vantage-sa.pl.  

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 2 lat liczonych od końca roku 

kalendarzowego, w którym wypełniono formularz zgłoszeniowy, albo do momentu cofnięcia 

przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Dane osobowe Uczestników – 

zwycięzców Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, 

w którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu.  

7. Uczestnik może w każdy czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez 

przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora albo za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: daneosobowe@vantage-sa.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed otrzymaniem 

oświadczenia o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody będzie skutkowało rezygnacją z udziału w 

Konkursie. 

8. Administrator informuje, że Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, 

żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji opisanych powyżej praw 

należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych nr telefonu: 

(+48)717860016, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl. albo pocztą na adres spółki. 

9. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania.  
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10. Jeżeli Uczestnik stwierdzi naruszenie przetwarzania danych osobowych, przysługuje mu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.   

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez 
Uczestnika na osobę trzecią. 

2. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 
919-921 Kodeksu cywilnego. 

3. Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu. Wszelkie naruszenia 
Regulaminu lub ogólnych przepisów prawnych mogą skutkować wykluczeniem z Konkursu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.vantage-sa.pl  
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do warunków Regulaminu, 

przedłużenia lub skrócenia okresu Konkursu lub jego odwołania (wcześniejszego zakończenia). 
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Organizatora.  
7. Konkurs jest organizowany według przepisów prawa polskiego i wszystkie spory z nim 

związane będą rozstrzygane według tego prawa przez sądy polskie. 
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