Regulamin konkursu pod nazwą
„Rowerowa promocja urodzinowa sklepu Mokpol Konstancińska”
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Rowerowa promocja urodzinowa sklepu
Mokpol Konstancińska” (dalej „Konkurs”) jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w
Warszawie, adres: 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 2 lok. 24, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod
numerem KRS 0000187152, NIP 5250004757 (dalej „Organizator”).
Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 20 czerwca 2022 r. do dnia 10 lipca 2022 r. (okres
przyjmowania zgłoszeń w Konkursie).
Konkurs prowadzony jest w sklepie Organizatora mieszczącym się w Warszawie, adres 02-942
Warszawa, ul. Konstancińska 2 (dalej „Sklep”).
W stosunku do osób biorących udział w Konkursie Organizator jest przyrzekającym nagrodę w
rozumieniu art. 919 k.c.
W imieniu Organizatora czynności związane z Konkursem, a w szczególności czynności związane z
wyłonieniem zwycięzcy Konkursu oraz rozpatrzeniem reklamacji , wykonywane będą przez komisję
konkursową powołaną przez Organizatora (dalej „Komisja”).

§2
Uczestnicy
Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w
charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kc (dalej „Uczestnik”).
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§3
Zasady Konkursu
W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien łącznie spełnić następujące warunki:
1) dokonać w okresie od dnia 20 czerwca 2022 r. do dnia 10 lipca 2022 r. jednorazowo zakupu
produktów lub usług dostępnych w Sklepie za kwotę minimum 80 zł przy czym zakup
powinien obejmować przynajmniej dwa produkty z listy stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu oraz zakup nie może obejmować doładowań karty prepaid,
2) zachować paragon dokumentujący zakup, o którym mowa w punkcie 1),
3) wypełnić dostępny w Sklepie kupon zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu, w tym podać wymagane dane osobowe, numer paragonu oraz
udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego robisz zakupy w sklepach
MOKPOL?”,
4) wrzucić w okresie od dnia 20 czerwca 2022 r. do dnia 10 lipca 2022 r. kupn zgłoszeniowy
do urny umieszczonej w Sklepie.
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz przy czym liczba zgłoszeń w Konkursie
powinna odpowiadać liczbie zakupów produktów lub usług w Sklepie spełniających wymogi
opisane w ust. 1 pkt 1).
Spośród wszystkich odpowiedzi na pytanie konkursowe Komisja wyłoni jedną najciekawszą lub
najbardziej kreatywną odpowiedź oraz przyzna Uczestnikowi, który takiej odpowiedzi udzielił
nagrodę w postaci roweru miejskiego o wartości 1.394,01 zł brutto. Dodatkowo Komisja wyłoni
rezerwowego Uczestnika, który uprawniony będzie do otrzymania nagrody w Konkursie na
wypadek braku kontaktu ze zwycięskim Uczestnikiem lub niemożności odbioru nagrody.
Wyłonienie zwycięskiego Uczestnik oraz rezerwowego Uczestnik nastąpi w terminie do dnia 15
lipca 2022 r.
O wygranej zwycięski Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie na numer podanego przez
Uczestnika w kuponie zgłoszeniowym telefonu komórkowego. W terminie 13 dni od daty
powiadomienia zwycięski Uczestnik powinien zgłosić się po odbiór nagrody w Sklepie. Przy

odbiorze nagrody zwycięski Uczestnik powinien okazać paragon dokumentujący zakup będący
podstawą zgłoszenia w Konkursie W braku kontaktu ze zwycięskim Uczestnikiem lub w przypadku
niemożności odbioru nagrody w terminie 14 dni od daty powiadomienia, nagroda przyznana
zostanie rezerwowemu Uczestnikowi. Tryb powiadomienia i wydania nagrody opisany powyżej
stosuje się odpowiednio do rezerwowego Uczestnika.
5. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Do każdej nagrody przypisane
jest dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości nagrody (świadczenie
dodatkowe). Dochód z tytułu uzyskanej w Konkursie nagrody uwzględniającej świadczenie
dodatkowe podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.
Organizator potrąci kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty świadczenia
dodatkowego.
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§4
Prawa autorskie
Stosownie do postanowień art. 921 § 3 k.c. Organizator nabywa bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej odpowiedzi konkursowej, co w
szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi konkursowej – zapisywanie i wytwarzanie
dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką druku, reprograficzną, magnetyczną lub
cyfrową,
2) w zakresie obrotu egzemplarzami odpowiedzi konkursowej – wprowadzanie do obrotu,
sprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi konkursowej w sposób inny niż wskazany powyżej
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie,
w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie Pracy konkursowej w taki sposób,
aby każdy mógł do niej mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych,
wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie
prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie
we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje również prawo do sporządzania i
korzystania z opracowań nagrodzonych odpowiedzi konkursowej.
Niezależnie od postanowień powyższych, Uczestnik zgłaszając odpowiedź konkursową wyraża
zgodę na jej wykorzystanie w celach związanych z Konkursem, a w szczególności w celu prezentacji
odpowiedzi konkursowych.
Uczestnik zgłaszając odpowiedź konkursową oświadcza, że jest jej wyłącznym twórcą, posiada
pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste do odpowiedzi konkursowej oraz, że w odpowiedzi
konkursowej nie zostały zawarta jakiekolwiek utwory osób trzecich.

§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z konkursem jest Organizator, tj.
Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie, adres: 02-942 Warszawa, ul.
Konstancińska 2 lok. 24.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt z Organizatorem możliwy
jest poprzez adres e-mail: marketing@mokpol.pl lub pisemnie pod adresem wskazanym w ustępie
poprzedzającym.
3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników lub osób składających reklamację w celu
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, co obejmuje zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie,
wyłonienie zwycięskich Uczestników, wydanie nagród w Konkursie, rozpatrywanie reklamacji oraz
obronę przed podnoszonymi w związku z Konkursem roszczeniami.

4. Organizator przetwarza następujące dane osobowe w związku z Konkursem: imię i nazwisko, adres
poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego.
5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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) (dalej „RODO”).
6. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników lub osób składających reklamacje:
1) na podstawie zgody Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby działań konkursowych,
2) na podstawie ciążącego na Organizatorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w
zakresie związanym z rachunkowością,
3) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest
obrona przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z reklamacji lub podnoszonych w
ramach postępowania sądowego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych
uniemożliwi udział w Konkursie lub skuteczne zgłoszenie reklamacji.
8. Organizator będzie przechowywał dane osobowe do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
a w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c przez okres wskazany przez przepisy
szczególne.
9. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Na wniosek Uczestnika Organizator
dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym wszelkie kolejne
kopie, o które Uczestnik się zwróci, Organizator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości
wynikającej z kosztów administracyjnych. W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przysługuje
prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Każdemu Uczestnikowi lub osobie składającej reklamację przysługuje prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
12. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się Organizatorem w sposób
wskazany w ust. 2.
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§6
Postępowanie reklamacyjne
Wszelkie reklamacje w sprawach dotyczących Konkursu mogą być składane w okresie od dnia 20
czerwca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.
Reklamacja powinna być przesłana na następujący adres poczty elektronicznej:
marketing@mokpol.pl i zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, numer telefonu
komórkowego oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
Reklamacje zgłoszone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów wskazanych w ustępie
poprzedzającym nie będą rozpatrywane przez Komisję.
Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 7 dni od daty otrzymania złożenia reklamacji. Osoby
składające reklamację zostaną powiadomione o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Komisję w
drodze zwrotnej wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została
nadesłana.
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa do dochodzenia roszczeń na
drodze postępowania sądowego.

§7
Postanowienia końcowe
1. Pełna treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:
www.mokpol.pl oraz w Sklepie w okresie od dnia 20 czerwca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.
2. Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1
Lista produktów:
Tyskie Gronie 0,50l butelka
Tyskie 0,0 % 0,50l butelka
Tyskie Gronie 0,50l puszka
Książęce Złote Pszeniczne 0,50l butelka
Książęce Złote Pszeniczne 0,0% 0,50l butelka
Książęce Czerwony Lager 0,50l butelka
Książęce Ciemne Łagodne 0,50l butelka
Captain Jack 0,4l butelka
Captain Jack Orange 0,4l butelka
Captain Jack Cuba Libre 0,4l butelka
Captain Jack Exotic 0,40l butelka

Załącznik nr 2
KUPON ZGŁOSZENIOWY W KONKURSIE „Rowerowa promocja urodzinowa sklepu Mokpol Konstancińska”
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:

……………………………………………………………………….

NUMER PARAGONU:

……………………………………………………………………….

NUMER TELEFONU:

……………………………………………………………………….

DLACZEGO ROBISZ ZAKUPY W SKLEPACH MOKPOL:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, w tym z informacją odnośnie
przetwarzania danych osobowych zawartą w regulaminie Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Spożywców Mokpol w celu
realizacji Konkursu.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
wiadomości e-mail na adres marketing@mokpol.pl. Wszystkie informacje na temat przetwarzania
danych zawarte zostały w regulaminie Konkursu.

________________________
Czytelny podpis

