REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
„Z blogerem do Rzymu” („Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Z blogerem do Rzymu” (dalej:

"Konkurs"), którego organizatorem jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-954
Warszawa, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, NIP 525-10-22-800, REGON: 011778739, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000013098
kapitał zakładowy: 368.900 zł („Organizator”).
2.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, 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.
3.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. - Kodeks cywilny.
4.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i przeznaczony wyłącznie dla

osób zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1.

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat w chwili dokonywania

zgłoszenia do Konkursu, mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także są
posiadaczami rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego „Konta Jakże Osobiste” w Alior Bank S. A.
z dostępną usługą karty wielowalutowej w statusie „otwarta” lub „aktywna”, na ostatni dzień Okresu
Trwania Konkursu, tj. 31.10.2018 roku, a także w chwili dokonywania wyboru Laureatów do Nagrody.
Laureatem w Konkursie nie może być osoba posiadająca status karty oznaczony jako „zamknięta” lub
„zastrzeżona”.
2.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy Alior Bank Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a także członkowie rodzin tych pracowników. Przez członków rodzin
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.
3.
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zostanie

przeprowadzony

www.jadedorzymu.pl („Strona Konkursowa”).
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4.

Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą potwierdzenia przesłania wypełnionego formularza

zgłoszeniowego przez osobę przystępującą do Konkursu, za pośrednictwem Strony Konkursowej. Osoba,
która przystąpiła do Konkursu zgodnie z powyższymi postanowieniami niniejszego Regulaminu, staje się
uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).
§3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1.

Konkurs w zakresie możliwości zgłaszania uczestnictwa do niego, trwa od 03.10.2018 r. do

31.10.2018 r. do godziny 23:59 („Okres Trwania Konkursu”). Konkurs organizowany jest we współpracy
z influencerami marki tj. gdziewyjechac.pl, Joanną Kieryk oraz odslonkulture.pl („Influencer”).
2.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu wejść na Stronę Konkursową,

i:
a)

zapoznać się z zasadami Konkursu umieszczonymi na Stronie Konkursowej oraz z treścią niniejszego
Regulaminu, który jest dostępny na Stronie Konkursowej w zakładce Regulamin;

b)

wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz
złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym danych osobowym
znajdującym się w § 6. Regulaminu, o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu wzięcia
udziału w Konkursie, a także oświadczam, iż zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego,
znajdującego się w § 6 Regulaminu Konkursu”;

c)

uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Konkursowej, w którym należy podać swoje
imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz zamieścić odpowiedź na pytanie, stanowiące
zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, z którym spośród wskazanych
Influencerów Uczestnik chciałby wyjechać do Rzymu i dlaczego, oraz przesłanie odpowiedzi w ramach
formularza zgłoszeniowego („Zgłoszenie”). Odpowiedź na pytanie, o której mowa powyżej nie może
zawierać więcej niż 1000 znaków.

3.

Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jedno Zgłoszenie. W przypadku dokonania

zgłoszenia przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zgłoszenia, Organizator uwzględnia w Konkursie
wyłącznie pierwsze Zgłoszenie.
4.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Zgłoszeń pod kątem ich zgodności

z niniejszym Regulaminem, z prawem i dobrymi obyczajami. Jeżeli zamieszczone przez Uczestnika
Zgłoszenie będzie naruszało prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych,

logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, w szczególności
będzie niestosowne, obraźliwe, wulgarne, lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać
treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne bądź nie będzie spełniało wymagań Konkursu,
a także jeśli będzie promować marki konkurencyjne dla Mastercard lub Alior Bank S. A. Organizator
zastrzega sobie możliwość jego usunięcia bez wcześniejszego poinformowania o tym Uczestnika Konkursu.
5.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konkursu Zgłoszeń nadesłanych przez osoby,

które podały nieprawdziwe dane osobowe, o których jest mowa w § 4 ust. 2 Regulamin.
6.

W terminie do 02.11.2018 r. Organizator wybierze spośród wszystkich poprawnych Zgłoszeń 6

najlepszych Zgłoszeń, oceniając Zgłoszenia pod względem ich kreatywności. Organizator wybierze, po dwie
najbardziej kreatywne odnoszące się do każdego z 3 Influencerów (łącznie

6 najlepszych Zgłoszeń).

Uczestnicy, którzy zamieścili te Zgłoszenia, są uprawnieni do otrzymania Nagrody („Laureat Nagrody” lub
„Laureat”).
7.

W terminie, o którym mowa powyżej, Organizator wybierze dodatkowo 6 najlepszych Zgłoszeń (po

jednym do każdego Zgłoszenia właściwego, o którym mowa w ust. 6 powyżej), na wypadek gdyby okazało
się, że którykolwiek Laureat nie spełnił warunków przyznania Nagrody określonych w Regulaminie. Każdy
z dodatkowych najlepszych Zgłoszeń dotyczyć będzie tego samego Influencera co odpowiadające mu
Zgłoszenie właściwe. Uczestnicy, którzy zgłosili te Zgłoszenia stają się laureatami rezerwowymi, którzy są
uprawnieni do otrzymania Nagrody w sytuacji, gdy Laureat nie spełnia warunków Regulaminu, na zasadach
wskazanych w ust. 9 poniżej („Laureat Rezerwowy”).
8.

Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora, poprzez wiadomość e-mail oraz

telefonicznie, na adres e-mail i numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, w terminie do
02.11.2018 r., a Laureaci Rezerwowi zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora w ten sam
sposób, w terminie 1 dnia od dnia utraty prawa do Nagrody przez Laureata.
9.

W wypadku gdy Laureat nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie traci on prawo do

Nagrody, a na jego miejsce wchodzi Laureat Rezerwowy. Na miejsce jednego Laureata, który utracił prawo
do Nagrody wchodzi nie więcej niż jeden Laureat Rezerwowy. Jeżeli Laureat rezerwowy nie spełni
warunków przyznania Nagrody określonych w Regulaminie, traci on prawo do Nagrody, która pozostaje
w dyspozycji Organizatora.
10.

Organizator powoła Jury, które dokona wyboru nagradzanych Zgłoszeń wedle swobodnego uznania,

uwzględniając ich kreatywność i oryginalność, zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu.
§4. NAGRODY

1.

W Konkursie przewidziano łącznie 6 (słownie: sześć) następujących nagród („Nagrody”): 1 (jeden)

voucher do wykorzystania na wyjazd do Rzymu w towarzystwie wybranego Influencera w dniach
09.11.2018 r. – 11.11.2018 r. o wartości 6 500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) zł („Nagroda”).
Voucher obejmuje bilet lotniczy na trasie Warszawa – Rzym – Warszawa, wyżywienie, zakwaterowanie oraz
atrakcje na miejscu. W ramach Nagrody Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości
723 zł na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach. Kwota na podatek zostanie pobrana
przez Organizatora z chwilą wydania Nagrody i odprowadzona na rachunek odpowiedniego Urzędu
Skarbowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2.

W celu otrzymania Nagrody, Laureat lub Laureat Rezerwowy Konkursu powinien w ciągu 2

(słownie: dwóch) dni od otrzymania informacji o wygranej uzupełnić formularz laureata wskazanym w
e-mailu z informacją o wygranej oraz odesłać go na adres mailowy kontakt@jadedorzymu.pl. W formularzu
laureata należy podać następujące dane:
-imię i nazwisko;
-data urodzenia;
-numer CIF (id klienta);
-numer karty z aktywną usługą wielowalutową.
oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wydania Nagrody w Konkursie
przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się
z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego danych osobowych, który znajduje się w § 6 Regulaminu
o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia,
numeru CIF (id klienta) i numeru karty z aktywną usługą wielowalutową przez Alior Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w celu wydania Nagrody w Konkursie, a także oświadczam, iż zapoznałem się
z treścią obowiązku informacyjnego, znajdującego się w § 6 Regulaminu Konkursu”.

3.

W przypadku:
a) niewysłania kompletnych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie, lub
b) niespełnienia jakiegokolwiek innego wymogu określonego w Regulaminie,

Laureat traci prawo do Nagrody, a prawo do Nagrody uzyskuje Laureat rezerwowy. W przypadku utraty
prawa do Nagrody przez Laureata rezerwowego Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

Laureat Nagrody nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Voucher nie może być

4.

zamieniony na Nagrodę innego rodzaju ani ekwiwalent pieniężny. Voucher może być zrealizowany tylko na
wyjazd, o którym mowa § 4 ust. 1 w dniach 09.11.2018 r. – 11.11.2018 r. Laureat Nagrody nie może żądać
zamiany terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu.
5.

Laureat Nagrody nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

6.

1 (jeden) Laureat może otrzymać w Konkursie nie więcej niż 1 (jedną) Nagrodę.

7.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku

o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.).
Nagrody zostaną wydane przez Organizatora osobiście, w dniu wylotu do Rzymu w ramach

8.

realizacji voucheru, na lotnisku Chopina w Warszawie. Laureat przy odbiorze Nagrody zostanie poproszony
o podpisanie protokołu odbioru Nagrody, będącego potwierdzeniem jej odbioru i przekazanie go
Organizatorowi.
W przypadku gdy Uczestników Konkursu będzie mniej niż przewidzianych Nagród, Organizator

9.

przyzna Nagrody w liczbie odpowiadającej liczbie Uczestników, a reszta Nagród pozostanie do jego
dyspozycji.
§ 5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I PRAWA DO WIZERUNKU
Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2

1.

Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik:
a.

potwierdza, że jest wyłącznym autorem zamieszczonego Zgłoszenia, posiada wszelkie majątkowe
i osobiste prawa autorskie do Zgłoszenia, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami
autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz, że
jego prawa do Zgłoszenia nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie
nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej
licencji lub z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień lub
naruszenia innych praw osób trzecich;

b.

potwierdza, że na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 3 dni od otrzymania takiego
żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poczty, odpowiednie dokumenty potwierdzające
stan prawny, o którym mowa w niniejszym ustępie;

2.

Z chwilą zamieszczenia Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo

i terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do
Zgłoszenia na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zamieszczenia Zgłoszenia, w szczególności
następujących polach eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie
i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy
wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet w celu opublikowania
przez Organizatora wybranych Zgłoszeń, a także w celach promocyjnych marki Mastercard i Alior Bank
S.A.
3.

Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia, w zakresie

uzasadnionym wykorzystywaniem Zgłoszenia na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania
modyfikacji, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
4.

Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do Zgłoszenia oraz

zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zgłoszenia osobistych praw autorskich.
5.

Organizator zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy

z Organizatorem przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia na polach eksploatacji, o których
mowa powyżej, z prawem do wykonywania praw zależnych do Zgłoszenia.
6.

Organizator zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Laureata Nagrody o udzielenie pisemnej zgody

na nieodpłatne, nieograniczone terminem i terytorium wykorzystanie wizerunku Laureata utrwalonego
w czasie realizacji wyjazdu, będącego Nagrodą w Konkursie.
§ 6. DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Alior Bank Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS: 0000305178 (dalej: „Administrator”).
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl.
Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest:
w Placówkach Banku,
telefonicznie w Contact Center (19 502, lub 12 370 70 00),

poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),
listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj.
w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu w tym wydania Nagrody,
sprawozdawczością podatkową i księgową, oraz dla celów obrony roszczeń.
4. Dane osobowe Uczestników i Laureatów zostaną powierzone do przetwarzania Organizatorowi, tj. jest IQ
Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji, a dane osobowe Laureata przypisanego do danego Influencera, zostaną
powierzone temu Influencerowi, w celu realizacji Nagrody.
5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich poprawiania, a także prawo żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia tych danych. Bank będzie przetwarzać dane osobowe przez okres trwania umowy
z Bankiem a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa, w tym prawa bankowego i kodeksu
cywilnego.
6. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział
w Konkursie, rozpatrzenie reklamacji i ewentualne wydanie Nagrody.
8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy od wyłonienia Laureatów w
Konkursie. Dane Laureatów będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wyłonienia Laureatów w Konkursie
w celach sprawozdawczości finansowej i do celów podatkowych oraz w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami Laureatów.

§ 7. PROCEDURA REKLAMACYJNA
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać

Organizatorowi drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@jadedorzymu.pl
2.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji

a także żądanie reklamacyjne.

3.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania

przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie wyżej
wskazanych 14 dni za pomocą wiadomości przesłanej przez Organizatora na adres e-mail wskazany
w reklamacji.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
2.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie

Organizatora.
3.

Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych

przez jego Uczestników.

