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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) i fundatorem nagród w Konkursie jest Dakota Investments Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
pod numerem KRS 0000264433, NIP: 527-252-37-95 („Organizator”).
Warunki Konkursu określa niniejszy Regulamin.
Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 06.05.2019 roku do dnia 28.06.2019 roku („Okres trwania
Konkursu”).
Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są pracownikami najemców powierzchni
budynku biurowo-usługowego pod nazwą „Eurocentrum Office Complex” położonego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134 („Obiekt”) oraz najemcy Obiektu, którzy spełnią warunki niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnicy Konkursu”). Za najemców Obiektu uznaje się podmioty, które związane są z Organizatorem na podstawie
umów najmu powierzchni w Obiekcie, którzy wyrazili zgodę na przystąpienie lub udział swojej firmy oraz jej
pracowników w Konkursie.
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
ZASADY KONKURSU
Do udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie/dysponowanie rowerem oraz każdorazowe wypełnienie
formularza przygotowanego przez Organizatora na stronie internetowej www.biketoeurocentrum.pl przez Uczestnika Konkursu, każdego dnia kiedy przyjedzie do Obiektu na rowerze w godzinach pracy, przez cały Okres
trwania Konkursu.
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Formularz, będzie zawierał następujące dane/pytania skierowane do Uczestnika Konkursu:
•
•
•
•
•
•
•

imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika Konkursu,
dokładną datę każdorazowego przyjazdu do Obiektu na rowerze (nie można podawać daty wstecznej),
dokładną trasę dojazdu do Obiektu wraz z podaniem ilości przejechanych kilometrów (tj. skąd dojeżdża do
Obiektu /ile km przejechał),
informacje o rowerze – czy jest to veturilo czy własny rower,
dla jakiego najemcy Obiektu pracuje,
zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wykorzystanie jego wizerunku
na Facebooku Organizatora,
podpis Uczestnika Konkursu.

Za każdorazowe wypełnienie formularza, Uczestnik Konkursu otrzyma w recepcji Obiektu jeden smakołyk. Za
wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie jego
wizerunku na Facebooku Organizatora Uczestnik Konkursu otrzyma jeden napój „smoothie” z kawiarni znajdującej się w Obiekcie.
W Okresie trwania Konkursu w każdy piątek, tj. 10 maja 2019 roku, 17 maja 2019 roku, 24 maja 2019 roku,
31 maja 2019 roku, 7 czerwca 2019 roku, 14 czerwca 2019, 21 czerwca oraz 28 czerwca 2019 roku spośród
wszystkich Uczestników Konkursu będzie wybieranych 30 (trzydziestu) „Piątkowych Zwycięzców Konkursu”,
którzy w danym tygodniu w Okresie trwania Konkursu przyjadą do Obiektu w godzinach pracy na rowerze oraz
przejadą na tym rowerze największą ilość kilometrów, zgodnie ze zgłoszeniami dokonanymi przez Uczestnika
Konkursu za pośrednictwem formularzy, o których mowa powyżej.
„Zwycięzcą Indywidualnej Nagrody Głównej Konkursu” będzie 1 (słownie: jeden) Uczestnik Konkursu, który
przez cały Okres trwania Konkursu będzie przyjeżdżał do pracy na rowerze łącznie przez największą liczbę dni
oraz przejedzie na rowerze łącznie największą ilość kilometrów zgodnie ze zgłoszeniami dokonywanymi przez
Uczestnika Konkursu za pośrednictwem formularzy, o których mowa powyżej. Jeżeli kilku Uczestników Konkursu wskaże tę samą ilość dni oraz kilometrów przejechanych na rowerze w Okresie trwania Konkursu, wówczas
Organizator powoła 3 (trzy) osobową komisję, która w drodze publicznego losowania wybierze spośród tych
osób Zwycięzcę Indywidualnej Nagrody Głównej Konkursu.
„Zwycięzcą Firmowej Nagrody Głównej Konkursu” będzie 1 (słownie: jeden) najemca Obiektu z największą średnią ilością kilometrów przejechanych przez jednego uczestnika (łączna ilość przejechanych kilometrów/ilość
pracowników).
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PRZYZNANIE NAGRÓD
Nagrodami w Konkursie są:
1. dla Piątkowych Zwycięzców Konkursu:
wyłonieni w dniu 10 maja 2019 roku Piątkowi Zwycięzcy Konkursu otrzymają
– bidon o wartości [14,75 netto] złotych;
wyłonieni w dniu 17 maja 2019 roku Piątkowi Zwycięzcy Konkursu otrzymają
– uchwyt na telefon o wartości [18,90 netto] złotych;
> wyłonieni w dniu 24 maja 2019 roku Piątkowi Zwycięzcy Konkursu otrzymają
– pelerynę przeciwdeszczową o wartości [28,99 netto] złotych;
> wyłonieni w dniu 31 maja 2019 roku Piątkowi Zwycięzcy Konkursu otrzymają
– torbę na ramę o wartości [23,50 netto] złotych;
> wyłonieni w dniu 7 czerwca 2019 roku Piątkowi Zwycięzcy Konkursu otrzymają
– podręczny zestaw do naprawy roweru o wartości [_29,90 netto] złotych;
> wyłonieni w dniu 14 czerwca 2019 roku Piątkowi Zwycięzcy Konkursu otrzymają
– torbę o wartości [11,90 netto] złotych;
> wyłonieni w dniu 21 czerwca 2019 roku Piątkowi Zwycięzcy Konkursu otrzymają
– dzwonek o wartości [8,99 netto] złotych;
> wyłonieni w dniu 28 czerwca 2019 roku Piątkowi Zwycięzcy Konkursu otrzymają
– brelok o wartości [10,50 netto] złotych;
2. dla Zwycięzcy Indywidualnej Nagrody Głównej nagrodą jest rower miejski firmy „Electra” o wartości
[1300 brutto];
dla Zwycięzcy Firmowej Nagrody Głównej nagrodą jest rower stacjonarny do ładowania urządzeń mobilnych
o wartości do [ 3500 brutto] złotych.
•
•
•
•

Nagrody będą przyznawane Piątkowym Zwycięzcom Konkursu, Zwycięzcy Indywidualnej Nagrody Głównej
oraz Zwycięzcy Firmowej Nagrody Głównej („Laureaci Konkursu”) w następujących terminach:
Nagrody dla Piątkowych Zwycięzców Konkursu przyznawane będą najpóźniej w każdy poniedziałek Okresu
trwania Konkursu;
Nagroda dla Zwycięzcy Indywidualnej Nagrody Głównej zostanie przyznana w terminie do dnia 19 lipca
2019 roku;
Nagroda dla Zwycięzcy Firmowej Nagrody Głównej zostanie przyznana w terminie do dnia 19 lipca 2019
roku.

Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o wygranej w wiadomości e-mail przesłanej na podany przez
Uczestnika Konkursu adres. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o kontakt Uczestnika Konkursu wraz z
podaniem informacji, o których mowa poniżej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora. Uczestnik
Konkursu powinien wysłać wiadomość do Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania wiadomości przez
Organizatora.
Organizator w wiadomości, o której mowa powyżej zażąda od Uczestnika Konkursu podania danych niez-
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będnych do wydania nagrody, takich jak:
•
•
•

adres zamieszkania oraz adres, na który ma zostać wysłana nagroda,
dane właściwego urzędu skarbowego,
numer PESEL na cele sprawozdawczości podatkowej.

Uczestnik Konkursu, zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Organizatora, z którego otrzyma żądanie, skan
podpisanego formularza zawierającego wymagane dane, wskazane powyżej, w terminie 5 dni od wysłania
wiadomości przez Organizatora, a także: (i) przesłać oryginał oświadczenia listem poleconym lub dostarczyć
osobiście na adres Organizatora, albo (ii) przekazać oryginał oświadczenia pracownikowi Organizatora w miejscu wydania nagrody (przed wydaniem Nagrody). Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.
Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o możliwości i sposobie odbioru nagrody drogą mailową. Odbiór
Nagród zostanie potwierdzony przez podpisanie protokołu odbioru nagrody.
W przypadku braku możliwości powiadomienia Uczestnika Konkursu o wygraniu nagrody, braku kontaktu ze
strony Uczestnika Konkursu we wskazanym terminie, lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez
Uczestnika Konkursu w terminie 5 dni od dnia powiadomienia Uczestnika Konkursu o wygranej bądź podania
nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody. W
takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku nagrody.
Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 10% wartości danej nagrody. Laureaci Konkursu zgadzają się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie
podlega wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody
w Konkursie.
Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie
dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu jest Dakota Investments Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1 (02-797 Warszawa). Przetwarzanie danych osobowych odbywać
się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia zwycięzców, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w celach podatkowych (dotyczy Laureatów Konkursu) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, w celach marketingowych, a także w celach
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wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody.
Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
•
•
•
•
•
•

sprostowania danych,
usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• numer telefonu.
Organizator będzie zbierał ponadto od Laureata Konkursu następujące dane:
• adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
• prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
• nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.
Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, dane zostaną usunięte. Dane Laureatów Konkursu będą przetwarzane przez
okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od
nagród uzyskanych w Konkursie.
Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie jego danych. Sprzeciw nie będzie miał wpływu na przetwarzanie, które miało
miejsce przed jego wniesieniem. Każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na proces przetwarzania jego danych przez Organizatora.
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył
odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrody, czy też wymiany nagrody na inną. Uczestnik Konkursu rezygnujący
z nagrody nie ma prawa do ekwiwalentu. Uczestnik Konkursu nie ma prawa odstąpienia nagrody na rzecz osoby
trzeciej.
Reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora w formie pisemnej na adres
Organizatora.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
O decyzji Organizatora Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie. Każda z reklamacji rozpatrywana
jest przez Organizatora indywidualnie.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Treść Regulaminu dostępna jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.
eurocentrum.pl
Warszawa, dnia 15 kwietnia 2019 roku

