REGULAMIN KONKURSU „NASZA SUPER RODZINKA”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym
pod nazwą „NASZA SUPER RODZINKA” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę zgodnie z art. 919 oraz art. 921 kodeksu cywilnego
jest „PMICOMBERA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-116 przy ul. Filomatów 27, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050276, NIP 952-00-13-172, kapitał zakładowy 104.000,00
zł, numer infolinii +48 22 512 01 01, adres strony internetowej www.pmi.pl, adres e-mail
organizator@pmi.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs jest prowadzony w placówkach handlowych na terenie całej Polski (zwanych dalej „Sklepami”).
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie
Polski, dokonująca w Sklepach zakupu produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie i
określonych w pkt 8 poniżej (zwana dalej „Uczestnikiem”), jako konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu
cywilnego. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy MOKATE S.A. oraz
członkowie ich najbliższej rodziny. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie
się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.09.2020 roku, a kończy w dniu 05.02.2021 roku (który jest ostatnim
dniem postępowania reklamacyjnego).
6. Sprzedaż towarów objętych Konkursem odbywać się będzie w dniach od 01.09.2020 roku do 23.11.2020
roku w Sklepach („Okres Promocji”).
7. Zgłoszenia do Konkursu Uczestnicy mogą dokonywać w dniach od 01.09.2020 roku do 23.11.2020 roku
(„Termin Zgłoszeń”).
8. Towarami objętymi Konkursem są wszystkie herbaty marki MINUTKA w opakowaniach standardowych, jak
i promocyjnych, których producentem jest spółka MOKATE S.A. (zwane dalej „Produkty Promocyjne”).
Zakup Produktów Promocyjnych w innym terminie, niż określony w pkt 6 powyżej nie upoważnia do
uczestnictwa w Konkursie.

§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Aby zostać Uczestnikiem należy łącznie spełnić następujące warunki:
a)

dokonać w Okresie Promocji zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego (to jest
potwierdzonego dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT
wystawionej na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (zwany dalej
„Dowód Zakupu”) i zachować oryginał tego Dowodu Zakupu.

Za Dowód Zakupu nie zostaną uznane faktury VAT wystawione na osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, spółki lub inne podmioty prawne lub podmioty nie posiadające
osobowości prawnej,
b) wykonać zadanie konkursowe polegające na zrobieniu zdjęcia rodziny Uczestnika (zwane
dalej „Zadanie Konkursowe”). Zdjęcie powinno być kreatywne i ciekawe.
c)

dokonać w Terminie Zgłoszeń prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, w sposób
określony poniżej.

Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie polega na rejestracji w Terminie Zgłoszeń na
internetowej stronie promocyjnej www.naszasuperrodzinka.pl przez:
- wpisanie numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail Uczestnika,
- wpisanie numeru Dowodu Zakupu potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych oraz
załączenie czytelnego zdjęcia lub skanu Dowodu Zakupu wskazanego w zgłoszeniu,
- załączeniu zdjęcia stanowiącego wykonanie Zadania Konkursowego, o którym mowa w pkt 1 b)
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powyżej,
- złożeniu oświadczeń i zgód, o których mowa w § 3 poniżej i których treść jest zawarta w
Załączniku nr 1 do Regulaminu,
- potwierdzenia zapoznania się z klauzulą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
Uczestnika oraz o Administratorze,
zwane dalej: „Zgłoszenie udziału w Konkursie”.
Każde pojedyncze zdjęcie lub skan powinno być w formacie JPG i nie powinno zajmować więcej niż 3 MB.
Numer paragonu fiskalnego znajduje się przeważnie w prawej górnej części paragonu fiskalnego, na linii
daty dokonania zakupu.
Do jednego Zgłoszenia udziału w Konkursie powinien być załączony jeden Dowód Zakupu.
Jedno zdjęcie może być zgłoszone w Konkursie tylko jeden raz.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe, jeżeli zostanie zarejestrowane przez system informatyczny
Organizatora w Terminie Zgłoszeń, to jest od godziny 00:00:00 dnia 01.09.2020 roku do godziny 23:59:59
dnia 23.11.2020 roku.
3. Bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik otrzyma potwierdzenie w formie
komunikatu wyświetlonego na internetowej stronie promocyjnej oraz w formie wiadomości wysłanej na
adres e-mail Uczestnika wskazany w Zgłoszeniu udziału w Konkursie.
4. Uczestnik może otrzymywać na numer telefonu, który został wskazany w treści Zgłoszenia udziału w
Konkursie, bezpłatne wiadomości tekstowe SMS dotyczące udziału w Konkursie, tj. dotyczące
powiadomienia o wygranej, weryfikacji prawa do nagrody, w tym powiadomienia o otrzymaniu przez
Organizatora przesyłki, o której mowa w § 4 pkt 18 oraz o wynikach weryfikacji, a także dla Zwycięzcy o
terminie wysłania nagrody i szczegółach realizacji nagrody.
5. Numer telefonu, który został wskazany w treści Zgłoszenia udziału w Konkursie określony jest dalej jako:
„Zgłoszony numer telefonu Uczestnika”. Adres e-mail, który został wskazany w treści Zgłoszenia udziału w
Konkursie określony jest jako „Zgłoszony adres e-mail Uczestnika”.
6. Uczestnik Konkursu ma prawo do dowolnej ilości Zgłoszeń udziału w Konkursie. Podstawą dokonania
każdego kolejnego zgłoszenia udziału w Konkursie jest kolejny zakup dowolnego Produktu Konkursowego
na warunkach określonych w pkt 1 a) niniejszego paragrafu, to jest potwierdzony kolejnym Dowodem
Zakupu.
7. Uczestnik, dokonując kilku zgłoszeń w Konkursie, powinien w treści każdego zgłoszenia wskazać jeden ten
sam, wcześniej już zgłoszony numer telefonu Uczestnika oraz ten sam, wcześniej już zgłoszony adres email Uczestnika. Za Zgłoszony numer telefonu Uczestnika, uważa się numer, który Uczestnik wskazał w
pierwszym Zgłoszeniu udziału w Konkursie. Za Zgłoszony adres e-mail Uczestnika, uważa się adres, który
Uczestnik wskazał w pierwszym Zgłoszeniu udziału w Konkursie. Uczestnik, który wskaże różne Zgłoszone
numery telefonu Uczestnika lub różne Zgłoszone adresy e-mail może być pozbawiony prawa do nagrody.
8. Na jeden Dowód Zakupu można dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia udziału w Konkursie, bez względu
na ilość i wartość Produktów Promocyjnych objętych tym Dowodem Zakupu. Data Dowodu Zakupu nie może
być późniejsza, niż data dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia w Konkursie
jednego Dowodu Zakupu kilkukrotnie w Konkursie weźmie udział tylko pierwsze Zgłoszenie z tym Dowodem
Zakupu.
9. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych, a w przypadku
dokonania kilku Zgłoszeń udziału w Konkursie wszystkie Dowody Zakupu wymienione w Zgłoszeniach, do
zakończenia procedury reklamacyjnej, czyli do dnia 05.02.2021 roku. Dowód Zakupu powinien być czytelny,
zawierający nazwę Sklepu, w którym został dokonany zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych oraz
powinien zawierać słowo, skrót bądź inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż Dowód Zakupu dotyczy
Produktów Promocyjnych. W przypadku, gdy powyższe dane nie będą wyraźnie określone w treści Dowodu
Zakupu, Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić to w Sklepie odrębnym oświadczeniem lub dokumentem z
pieczątką Sklepu.
10. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia udziału w Konkursie:
a)

zawierające nieprawidłowy lub niepełny numer Dowodu Zakupu,

b) zawierające nieczytelny skan lub zdjęcie Dowodu Zakupu,
c)

nie spełniające warunków opisanych w pkt 2 oraz 6-9 powyżej.
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11. Jeżeli dołączone zdjęcie lub skan Dowodu Zakupu jest nieczytelne lub nie jest Dowodem Zakupu wskazanym
w Zgłoszeniu udziału w Konkursie, Organizator może poprosić Uczestnika, telefonicznie na Zgłoszony numer
telefonu Uczestnika o wysłanie oryginału Dowodu Zakupu na adres Organizatora podany w § 1 pkt 2
Regulaminu w terminie 4 dni roboczych od daty rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem.
12. Niezależnie, Organizator jest uprawniony do przeprowadzenia na każdym etapie Konkursu, w szczególności
gdy zachodzi podejrzenie, iż Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu, postępowania
weryfikującego spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu, w
szczególności zażądać od Uczestnika przedłożenia określonych dokumentów, w tym Dowodów Zakupu lub
złożenia wyjaśnień.
13. Zadanie Konkursowe w postaci zdjęcia musi być rezultatem osobistej twórczości Uczestnika, nie może być
sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, w tym nie może:
a)

zawierać treści obscenicznych lub wulgarnych,

b) nawoływać do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość,
pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną,
c)

obrażać uczuć religijnych lub bezwyznaniowości,

d) propagować ideologii narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub innej ideologii
totalitarnej,
e)

godzić w dobra osobiste Organizatora, MOKATE S.A. lub jakichkolwiek osób trzecich,

f)

naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa
pokrewne,

g) naruszać prawo do wizerunku lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich,
h) promować, zachęcać lub instruować w zakresie działań przestępczych,
i)

promować produkty lub usługi inne, niż oferowane przez MOKATE S.A.,

j)

zawierać bezpośrednio lub pośrednio antyreklamę marki MINUTKA albo produktów lub usług
ofertowanych przez spółki z grupy MOKATE.

Zgłoszenia udziału w Konkursie nie spełniające opisanych w zdaniu pierwszym warunków będą odrzucane.
14. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez Uczestnika z Regulaminem.
Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad
oraz zgadza się - w przypadku wygrania nagrody w Konkursie:
a)

na złożenie oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi oraz MOKATE S.A. licencji na
korzystanie ze zdjęcia stanowiącego Zadanie Konkursowe, w zakresie zgodnym z § 3 pkt 3 a)
Regulaminu,

b)

na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku swojego i
dziecka, w zakresie zgodnym z postanowieniami § 3 pkt 3 b) Regulaminu,

c)

na uzyskanie zgód osób trzecich, których wizerunek jest utrwalony na zdjęciu, na
rozpowszechnianie wizerunku (osoby trzeciej lub/oraz jej dziecka), zgodnie z § 3 ust. 4 i 5
Regulaminu;
- w celach marketingowych i reklamowych w zakresie promocji Konkursu.

15. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie,
w tym prawa do nagrody.
§3
Prawa autorskie, prawo do wizerunku i wymagane zgody
1.

Dokonując Zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu zapewnia, iż:
a)

jest autorem Zadania Konkursowego (to jest wykonanego zdjęcia), rozumianego jako utwór
na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz.U.2019.1231) oraz iż posiada do niego wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, oraz iż
prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone,

b) Zadanie Konkursowe nie narusza przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw
osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności
przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich,
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c)

uzyskał wszelkie właściwe zgody osób, których wizerunek utrwalił na zdjęciu stanowiącym
Zadanie Konkursowe, na wykorzystanie ich wizerunku w Konkursie, na potrzeby jego
rozstrzygnięcia.

2.

Uczestnik, jako autor zdjęcia stanowiącego Zadanie Konkursowe, dokonując Zgłoszenia Udziału w
Konkursie udziela Organizatorowi oraz MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu niewyłącznej i nieodpłatnej
licencji na korzystanie ze zdjęcia zgłoszonego w Konkursie jako Zadanie Konkursowe, wyłącznie na
potrzeby Konkursu i jego rozstrzygnięcia. Licencja jest udzielona na okres trwania Konkursu od momentu
zgłoszenia zdjęcia w Konkursie.

3.

W przypadku wygrania nagrody w Konkursie dowolnego stopnia Uczestnik będzie poproszony w treści
Formularza Laureata, o którym mowa w § 4 pkt 17 oraz pkt 22 o wyrażenie następujących zgód i
oświadczeń:
a)

b)

Uczestnik udziela Organizatorowi oraz MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu niewyłącznej i
nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia zgłoszonego w Konkursie jako Zadanie
Konkursowe, w całości lub w części, na potrzeby promocji Konkursu, w szczególności poprzez
publikowanie zdjęcia oraz wykorzystanie go w działaniach promocyjnych, zarówno w formie
elektronicznej jak i papierowej. Licencja obejmuje utrwalanie i zwielokrotnianie utworu
techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, przechowywanie,
kopiowanie na nośniku informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową, utrwalanie i
zwielokrotnianie w pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach,
rozpowszechnianie, w tym publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Uczestnik udziela także
Organizatorowi oraz Mokate S.A. upoważnienia do decydowania o pierwszym publicznym
udostępnieniu utworu oraz wyraża zgodę na udostępnienie utworu anonimowo lub z
podaniem imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości Uczestnika. Uczestnik wyraża
również zgodę na dokonywanie przez Organizatora i MOKATE S.A. opracowań utworu oraz
zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich przez Organizatora oraz MOKATE S.A.
Uczestnik, między innymi, udziela licencji na opublikowanie zdjęcia zgłoszonego w Konkursie
na stronie internetowej Konkursu www.naszasuperrodzinka.pl oraz w ramach profili MOKATE
S.A. prowadzonych na portalach społecznościowych Facebook i w serwisie Instagram, na
publikację zdjęcia w czasopiśmie „Serwis MOKATE” oraz w prezentacjach dla pracowników
MOKATE; w celach marketingowych i reklamowych, w zakresie promocji Konkursu. Licencja
zostaje udzielona na 5 lat od momentu zgłoszenia zdjęcia w Konkursie, bez ograniczeń co
do miejsca.
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu
zgłoszonym w Konkursie jako Zadanie Konkursowe oraz wizerunku dziecka utrwalonego na
zdjęciu, jeżeli Uczestnik jest jego rodzicem lub opiekunem prawnym - przez Organizatora oraz
MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu poprzez przechowywanie, kopiowanie na nośniku
informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową i techniką drukarską, utrwalanie i
zwielokrotnianie w pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach oraz publiczne
rozpowszechnianie wizerunku zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, w tym
publikację na stronie internetowej Konkursu www.naszasuperrodzinka.pl oraz w ramach profili
MOKATE S.A. prowadzonych na portalach społecznościowych Facebook i w serwisie Instagram
na publikację zdjęcia w czasopiśmie „serwis MOKATE” oraz w prezentacjach dla pracowników
MOKATE, w celach marketingowych i reklamowych w zakresie promocji Konkursu. Zgoda jest
udzielona nieodpłatne, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Konkursu oraz
pokonkursowych działań promocyjnych związanych z Konkursem, nie dłużej jednak niż 5 lat.
Złożenie powyższych oświadczeń jest dobrowolne ale niezbędne do przyznania prawa do
odbioru nagrody w Konkursie.

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego
nagrodzone Zadania Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie
Zadania Konkursowego przez Organizatora oraz MOKATE S.A.
4.

Jeżeli na zdjęciu są przedstawione osoby trzecie, Uczestnik w przypadku wygrania nagrody w Konkursie
dowolnego stopnia, uzyska właściwe zgody tych osób na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby
Konkursu w zakresie, o którym mowa w pkt 3 b) powyżej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do
Regulaminu. W przypadku, gdy na zdjęciu jest przedstawiona osoba małoletnia, co do której Uczestnik
nie jest opiekunem prawnym lub rodzicem, Uczestnik zobowiązuje się uzyskać zgodę jej rodziców lub
opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby Konkursu w zakresie, o którym
mowa w pkt 3 b) powyżej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
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Organizator zastrzega sobie prawo żądania pisemnego potwierdzenia wyrażenia zgody osób, o których
mowa powyżej.
5.

Treść zgód i oświadczeń, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej jest zawarta w Załączniku nr 4 do
Regulaminu. Udzielenie zgód i wyrażenie oświadczeń zgodnie z treścią Załącznika nr 4 jest warunkiem
odbioru nagrody.

6.

Uczestnik, zgłaszając się do udziału w Konkursie, może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie
podanych przez Uczestnika danych osobowych na rzecz MOKATE S.A. w jednym lub obu następujących
kanałach komunikacji, to jest: może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na rzecz MOKATE
S.A. w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących marek należących do MOKATE S.A., w tym
dotyczących promocji, akcji marketingowych oraz nowości i zmian w ofercie, w szczególności informacji
dotyczących oferty sklepu internetowego sklep.mokate.com.pl:
a)

na podany przez Uczestnika adres e-mail i/lub

b)

na podany przez Uczestnika nr telefonu w formie sms oraz mms.

Odmowa udzielenia zgody lub wyrażenie zgody o której mowa w pkt 6 nie mają wpływu na udział w
Konkursie.
§4

Nagrody i zasady przyznawania Nagród
1.

Nagrodami w Konkursie są nagrody miesięczne oraz nagrody tygodniowe.

2.

Nagrody miesięczne: łączna pula nagród miesięcznych obejmuje:
a)

3 (trzy) nagrody miesięczne I stopnia o łącznej wartości 33 333,00 PLN brutto, w postaci bonu
wakacyjnego ITAKA o wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto każdy,
wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 1 111,00 zł, która zostanie potrącona przy
wydaniu Nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w
Konkursie.
Bony wakacyjne mogą być wykorzystane na dowolną wycieczkę w biurze podróży ITAKA. Zasady
wykorzystania
bonów
wakacyjnych
są
dostępne
na
stronie
internetowej
www.itaka.pl/bon_wakacyjny/. Bony wakacyjne są ważne do dnia 30.11.2021 r. Bony wakacyjne
nie podlegają wymianie na gotówkę. Nie jest również możliwa wymiana na środki pieniężne
niewykorzystanej wartości bonu.

b) 6 (sześć) nagród miesięcznych II stopnia o łącznej wartości 33 336,00_PLN brutto, w postaci
bonu wakacyjnego ITAKA o wartości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) każdy, wraz z
dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 556,00 zł, która zostanie potrącona przy wydaniu
Nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie.
Bony wakacyjne mogą być wykorzystane na dowolną wycieczkę w biurze podróży ITAKA. Zasady
wykorzystania
bonów
wakacyjnych
są
dostępne
na
stronie
internetowej
www.itaka.pl/bon_wakacyjny/. Bony wakacyjne są ważne do dnia 30.11.2021 r. Bony wakacyjne
nie podlegają wymianie na gotówkę. Nie jest również możliwa wymiana na środki pieniężne
niewykorzystanej wartości bonu.
Ze zgłoszeń udziału w Konkursie dokonanych w każdym miesiącu trwania Konkursu będzie
wybrana 1 nagroda miesięczna I stopnia oraz 2 nagrody miesięczne II stopnia, to jest:
- ze Zgłoszeń dokonanych w okresie od 1 września do 30 września 2020 roku będzie wybrana
1 nagroda miesięczna I stopnia oraz 2 nagrody miesięczne II stopnia.
- ze Zgłoszeń dokonanych w okresie od 1 października do 31 października 2020 roku będzie
wybrana 1 nagroda miesięczna I stopnia oraz 2 nagrody miesięczne II stopnia.
- ze Zgłoszeń dokonanych w okresie od 1 listopada do 23 listopada 2020 roku będzie wybrana 1
nagroda miesięczna I stopnia oraz 2 nagrody miesięczne II stopnia.
3.

Nagrody tygodniowe: łączna pula nagród tygodniowych obejmuje:
c)

60 (sześćdziesiąt) nagród tygodniowych III stopnia o łącznej wartości 19 980,00 PLN brutto, w
postaci karty przedpłaconej wydanej przez mBank S.A. o wartości 300,00 zł brutto każda karta,
ważna do 09.2021 r. (w przypadku niepełnego wykorzystania karty nie jest wypłacana różnica);
wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 33,00 zł, która zostanie potrącona przy wydaniu
nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie.
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d) 120 (sto dwadzieścia) nagród tygodniowych IV stopnia o łącznej wartości 2 196,00 PLN brutto,
w postaci zestawu 6 kubków MINUTKA, o wartości 18,00 zł każdy zestaw, wraz z dodatkową
kwotą pieniężną w wysokości 2,00 zł, która zostanie potrącona przy wydaniu nagrody i
przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie.
Ze zgłoszeń udziału w Konkursie dokonanych w każdym tygodniu w Terminie Zgłoszeń będzie
wybranych 5 nagród tygodniowych III stopnia oraz 10 nagród tygodniowych IV stopnia,
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6 poniżej.
4.

Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja, składająca się z 3 osób powołanych przez Organizatora spośród
przedstawicieli Organizatora i MOKATE S.A. oraz osoby zaufania publicznego (zwana dalej „Komisja
Konkursowa”), która dokona wyboru najbardziej kreatywnych i najciekawszych Zadań Konkursowych. Do
zadań Komisji Konkursowej należy również:
dokonanie oceny prawidłowości Zgłoszeń udziału w Konkursie,

a)

b) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
5.

Kryterium wyboru przez Komisję Konkursową najbardziej kreatywnych i najciekawszych Zadań
Konkursowych będzie również ich oryginalność oraz zgodność z tematyką Konkursu.

6.

Zwycięzców Nagród Komisja Konkursowa wyłoni na trzech posiedzeniach Komisji Konkursowej:
I posiedzenie Komisji Konkursowej: dnia 07.10.2020 roku Komisja Konkursowa dokona wyboru:
a)

Zwycięzców nagród miesięcznych ze Zgłoszeń Udziału w Konkursie dokonanych w okresie 1-30
września 2020 roku, w ten sposób, że:
- 1 nagroda miesięczna I stopnia będzie przyznana Uczestnikom, będącym autorami Zadań
Konkursowych najlepiej ocenionych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych w
okresie 1-30 września 2020 roku,
- 2 nagrody miesięczne II stopnia będą przyznane Uczestnikom, będącym autorami następnych
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie 1-30 września 2020 roku,
- dodatkowo Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 (dwóch) Zadań Konkursowych, które
zostaną umieszczone w kolejności ich oceny na liście rezerwowej dla nagród miesięcznych. Na
liście rezerwowej dla nagród miesięcznych mogą być umieszczane Zadania Konkursowe, za które
Komisja Konkursowa przyznała prawo do nagrody tygodniowej w tym miesiącu.

b) Zwycięzców nagród tygodniowych, w ten sposób, że:
- 5 nagród tygodniowych III stopnia będzie przyznanych Uczestnikom, będącym autorami
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie od 01.09. do 07.09.2020 roku,
- 10 nagród tygodniowych IV stopnia będzie przyznanych Uczestnikom będącym autorami
następnych najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych
zgłoszonych w okresie od 01.09. do 07.09.2020 roku,
- 5 nagród tygodniowych III stopnia będzie przyznanych Uczestnikom, będącym autorami
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie od 08.09. do 14.09.2020 roku,
- 10 nagród tygodniowych IV stopnia będzie przyznanych Uczestnikom będącym autorami
następnych najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych
zgłoszonych w okresie od 08.09. do 14.09.2020 roku,
- 5 nagród tygodniowych III stopnia będzie przyznanych Uczestnikom, będącym autorami
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie od 15.04. do 21.09.2020 roku,
- 10 nagród tygodniowych IV stopnia będzie przyznanych Uczestnikom będącym autorami
następnych najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych
zgłoszonych w okresie od 15.09. do 21.09.2020 roku,
- 5 nagród tygodniowych III stopnia będzie przyznanych Uczestnikom, będącym autorami
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie od 22.09. do 28.09.2020 roku,
- 10 nagród tygodniowych IV stopnia będzie przyznanych Uczestnikom będącym autorami
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następnych najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych
zgłoszonych w okresie od 22.09. do 28.09.2020 roku,
- dodatkowo Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 (dwóch) Zadań Konkursowych, które
zostaną umieszczone w kolejności ich oceny na liście rezerwowej dla nagród tygodniowych w
każdym tygodniu.
II posiedzenie Komisji Konkursowej: dnia 06.11.2020 roku Komisja Konkursowa dokona
wyboru:
a)

Zwycięzców nagród miesięcznych ze Zgłoszeń Udziału w Konkursie dokonanych w okresie 1-31
października 2020 roku, w ten sposób, że:
- 1 nagroda miesięczna I stopnia będzie przyznana Uczestnikowi, będącemu autorem Zadań
Konkursowych najlepiej ocenionych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych w
okresie 1-31października 2020 roku,
- 2 nagrody miesięczne II stopnia będą przyznane Uczestnikom, będącym autorami następnych
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie 1-31 października 2020 roku,
- dodatkowo Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 (dwóch) Zadań Konkursowych, które
zostaną umieszczone w kolejności ich oceny na liście rezerwowej dla nagród miesięcznych.

b) Zwycięzców nagród tygodniowych w ten sposób, że:
- 5 nagród tygodniowych III stopnia będzie przyznanych Uczestnikom, będącym autorami
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie od 29.09. do 05.10.2020 roku,
- 10 nagród tygodniowych IV stopnia będzie przyznanych Uczestnikom będącym autorami
następnych najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych
zgłoszonych w okresie od 29.09. do 05.10.2020 roku,
- 5 nagród tygodniowych III stopnia będzie przyznanych Uczestnikom, będącym autorami
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie od 06.10. do 12.10.2020 roku,
- 10 nagród tygodniowych IV stopnia będzie przyznanych Uczestnikom będącym autorami
następnych najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych
zgłoszonych w tygodniu od 06.10. do 12.10.2020 roku,
- 5 nagród tygodniowych III stopnia będzie przyznanych Uczestnikom, będącym autorami
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie od 13.10. do 19.10.2020 roku,
- 10 nagród tygodniowych IV stopnia będzie przyznanych Uczestnikom będącym autorami
następnych najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych
zgłoszonych w okresie od 13.10. do 19.10.2020 roku,
- 5 nagród tygodniowych III stopnia będzie przyznanych Uczestnikom, będącym autorami
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie od 20.10. do 26.10.2020 roku,
- 10 nagród tygodniowych IV stopnia będzie przyznanych Uczestnikom będącym autorami
następnych najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych
zgłoszonych w okresie od 20.10. do 26.10.2020 roku,
- dodatkowo Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 (dwóch) Zadań Konkursowych, które
zostaną umieszczone w kolejności ich oceny na liście rezerwowej dla nagród tygodniowych w
każdym tygodniu.
III posiedzenie Komisji Konkursowej: dnia 30.11.2020 roku Komisja Konkursowa dokona
wyboru:
a) Zwycięzców nagród miesięcznych ze Zgłoszeń Udziału w Konkursie dokonanych w okresie 1-23
listopada 2020 roku, w ten sposób, że:
- 1 nagroda miesięczna I stopnia będzie przyznana Uczestnikowi, będącemu autorem Zadań
Konkursowych najlepiej ocenionych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych w
okresie 1-23 listopada 2020 roku,
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- 2 nagrody miesięczne II stopnia będą przyznane Uczestnikom, będącym autorami następnych
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie 1-23 listopada 2020 roku,
- dodatkowo Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 (dwóch) Zadań Konkursowych, które
zostaną umieszczone w kolejności ich oceny na liście rezerwowej dla nagród miesięcznych.
b) Zwycięzców nagród tygodniowych w ten sposób, że:
- 5 nagród tygodniowych III stopnia będzie przyznanych Uczestnikom, będącym autorami
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie od 27.10. do 02.11.2020 roku,
- 10 nagród tygodniowych IV stopnia będzie przyznanych Uczestnikom będącym autorami
następnych najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych
zgłoszonych w okresie od 27.10. do 02.11.2020 roku,
- 5 nagród tygodniowych III stopnia będzie przyznanych Uczestnikom, będącym autorami
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie od 03.11. do 09.11.2020 roku,
- 10 nagród tygodniowych IV stopnia będzie przyznanych Uczestnikom będącym autorami
następnych najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych
zgłoszonych w okresie od 03.11. do 09.11.2020 roku,
- 5 nagród tygodniowych III stopnia będzie przyznanych Uczestnikom, będącym autorami
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie od 10.11. do 16.11.2020 roku,
- 10 nagród tygodniowych IV stopnia będzie przyznanych Uczestnikom będącym autorami
następnych najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych
zgłoszonych w okresie od 10.11. do 16.11.2020 roku,
- 5 nagród tygodniowych III stopnia będzie przyznanych Uczestnikom, będącym autorami
najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych
w okresie od 17.11. do 23.11.2020 roku,
- 10 nagród tygodniowych IV stopnia będzie przyznanych Uczestnikom będącym autorami
następnych najlepiej ocenionych Zadań Konkursowych spośród wszystkich Zadań Konkursowych
zgłoszonych w okresie od 17.11. do 23.11.2020 roku,
- dodatkowo Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 (dwóch) Zadań Konkursowych, które
zostaną umieszczone w kolejności ich oceny na liście rezerwowej dla nagród tygodniowych w
każdym tygodniu.
7.

Z każdego posiedzenia Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników.

8.

Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę każdego stopnia w Konkursie.

9.

Uczestnik, który w danym miesiącu uzyska prawo do nagrody miesięcznej I lub II stopnia nie może uzyskać
w tym samym miesiącu prawa do nagrody tygodniowej.

10. W każdym miesiącu Uczestnik może uzyskać prawo do nagrody miesięcznej I lub II stopnia, w każdym
tygodniu Uczestnik może uzyskać prawo do Nagrody tygodniowej III stopnia lub IV stopnia, o ile Uczestnik
nie uzyskał prawa do nagrody miesięcznej w miesiącu obejmującym ten tydzień.
11. Uczestnik, który nie wygrał nagrody miesięcznej, może w różnych tygodniach tego miesiąca uzyskać prawo
do nagrody tygodniowej III stopnia oraz nagrody tygodniowej IV stopnia, z zastrzeżeniem zasady, o której
mowa w pkt 8 powyżej.
12. Uczestnik będzie identyfikowany na podstawie Zgłoszonego numeru telefonu Uczestnika oraz na podstawie
Zgłoszonego adresu e-mail, a po wysłaniu przez Uczestnika danych zgodnie z pkt 17 i 22 poniżej, również
na podstawie pozostałych podanych danych osobowych.
13. Jedno gospodarstwo domowe definiowane jako ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny może
otrzymać w Konkursie tylko jedną nagrodę każdego stopnia. W przypadku, gdy na jedno gospodarstwo
domowe przypadnie kilka nagród tego samego stopnia, nagroda zostanie przyznana za najlepiej ocenione
Zadanie Konkursowe. Niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
14. Zwycięzcy nagrody miesięcznej I stopnia oraz nagrody miesięcznej II stopnia zostaną o tym
powiadomieni w terminie 5 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji Konkursowej poprzez otrzymanie
telefonu na Zgłoszony numer telefonu Uczestnika.
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15. W celu powiadomienia o wygranej Organizator podejmie pięć prób połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą.
Za nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą przyjmuje się: nieodebrane połączenie przez minimum 5
sygnałów, włączenie się poczty głosowej, niemożliwość połączenia z użytkownikiem telefonu (np.
wyłączony aparat telefoniczny, informacja o przebywaniu użytkownika poza zasięgiem). Połączenia
telefoniczne są wykonywane w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 18:00.
16. Zwycięzcy nagrody miesięcznej I stopnia oraz nagrody miesięcznej II stopnia, powiadomieni zgodnie z pkt
14-15 powyżej, otrzymają na Zgłoszony numer telefonu Uczestnika bezpłatną wiadomość SMS, w treści
której zostanie podany indywidulany kod weryfikacyjny przypisany Zwycięzcy oraz adres strony
internetowej z informacją, że Zwycięzca powinien wejść na ten adres strony internetowej oraz wypełnić
znajdujący się tam Formularz Laureata on-line.
17. Po wejściu na stronę internetową Uczestnik powinien, w celu prawidłowej identyfikacji Zwycięzcy, wpisać
indywidulany kod weryfikacyjny przypisany Zwycięzcy podany w wiadomości SMS oraz Zgłoszony numer
telefonu Uczestnika. Po poprawnej weryfikacji Zwycięzcy na ekranie wyświetli się Formularz Laureata, który
Uczestnik jest zobowiązany wypełnić on-line. W treści Formularza Laureata wyświetli się zwycięskie zdjęcie
zgłoszone przez Uczestnika.
Formularz Laureata on-line zawiera:
dane do wypełnienia przez Uczestnika, tj. dane osobowe konieczne do weryfikacji i realizacji
prawa do nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wraz z ulicą i numerem
domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością, adres korespondencyjny do wysłania
nagrody,
b) oświadczenia Uczestnika, których treść stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu,
c) informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz o Administratorze.
a)

Uczestnik powinien wypełnić Formularz Laureata w terminie 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania
wiadomości SMS.
18. Zwycięzcy nagrody miesięcznej I stopnia oraz nagrody miesięcznej II stopnia mogą zostać poproszeni przez
Organizatora, telefonicznie na Zgłoszony numer telefonu Uczestnika o wysłanie oryginału Dowodu Zakupu
lub wszystkich zgłoszonych w Konkursie Dowodów Zakupu na adres Organizatora podany w § 1 pkt 2
Regulaminu, w terminie 4 dni roboczych od daty rozmowy telefonicznej (za dzień wysłania ww. przesyłki
uznaje się datę stempla pocztowego w przypadku listu poleconego lub datę na dowodzie nadania przesyłki
kurierskiej). Uczestnik w celu identyfikacji powinien podać na kopercie swoje imię i nazwisko.
19. W przypadku nieudanej próby kontaktu, zgodnie z pkt 15 powyżej lub w przypadku, gdy Uczestnik nie
wypełni prawidłowo Formularza Laureata w terminie, o którym mowa w pkt 17 powyżej, w tym nie złoży
wszystkich zawartych w Formularzu oświadczeń lub gdy Organizator nie otrzyma oryginałów Dowodu
Zakupu/Dowodów Zakupu, zgodnie z żądaniem o którym mowa w pkt 18 powyżej w terminie 8 dni
roboczych liczonych od wymaganego dnia nadania przesyłki określonego w pkt 18, prawo do nagrody
miesięcznej I stopnia przechodzi na Zwycięzcę nagrody miesięcznej II stopnia kolejno według miejsca na
liście, zaś prawo do nagrody miesięcznej II stopnia przechodzi na Zwycięzcę rezerwowego dla nagród
miesięcznych, kolejno według miejsca na liście. Uczestnicy, którzy zdobędą nagrody w trybie niniejszego
postanowienia, zostaną o tym powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, na Zgłoszony numer telefonu
Uczestnika w terminie 5 dni roboczych liczonych od ostatniego dnia, w którym:
− nie udała się piąta próba kontaktu telefonicznego z poprzednio weryfikowanym Uczestnikiem,
− powinien zostać wypełniony przez poprzednio weryfikowanego Uczestnika Formularz
Laureata,
− powinna wpłynąć od poprzednio weryfikowanego Uczestnika przesyłka z oryginałem Dowodu
Zakupu/Dowodów Zakupu.
W stosunku do Uczestników, którym przyznano prawo do nagrody wyższego stopnia zgodnie z treścią
niniejszego punktu, stosuje się procedurę weryfikacji prawa do nagrody, określoną w pkt 15-19 powyżej.
Uczestnik taki traci prawo do nagrody niższego stopnia, chyba że odmówił przyjęcia nagrody wyższego
stopnia. Organizator może uznać procedurę weryfikacyjną przeprowadzoną dla nagrody niższego stopnia.
Jeżeli Zwycięzca, na którego przeszło prawo do nagrody nie spełni warunków opisanych powyżej, ponawia
się procedurę weryfikacyjną w stosunku do Zwycięzcy kolejnego na liście, na takich samych zasadach, z
uwzględnieniem pkt 24 poniżej.
20. Zwycięzcy nagrody tygodniowej III stopnia oraz nagrody tygodniowej IV stopnia zostaną o tym
powiadomieni przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji Konkursowej za
pośrednictwem bezpłatnej wiadomości SMS wysłanej na Zgłoszony numer telefonu Uczestnika, w treści
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której zostanie podany indywidulany kod weryfikacyjny przypisany Zwycięzcy oraz adres strony
internetowej z informacją, że Zwycięzca powinien wejść na ten adres strony internetowej oraz wypełnić
znajdujący się tam Formularz Laureata on-line.
21. Po wejściu na stronę internetową Uczestnik powinien w celu prawidłowej identyfikacji Zwycięzcy wpisać
indywidulany kod weryfikacyjny przypisany Zwycięzcy podany w wiadomości SMS oraz Zgłoszony numer
telefonu Uczestnika. Po poprawnej weryfikacji Zwycięzcy na ekranie wyświetli się Formularz Laureata, który
Uczestnik jest zobowiązany wypełnić on-line. W treści Formularza Laureata wyświetli się zwycięskie zdjęcie
Uczestnika.
22. Formularz Laureata on-line zawiera:
dane do wypełnienia przez Uczestnika, tj. dane osobowe konieczne do weryfikacji i realizacji
prawa do nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wraz z ulicą i numerem
domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością, adres korespondencyjny do wysłania
nagrody,
b) oświadczenie Uczestnika, których treść stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
c) informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz o Administratorze.
a)

Uczestnik powinien wypełnić Formularz Laureata w terminie 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania
wiadomości SMS.
23. W przypadku, gdy Uczestnik nie wypełni prawidłowo Formularza on-line w terminie, którym mowa w pkt
22 powyżej uprawnienie do nagrody tygodniowej III stopnia przechodzi na Zwycięzcę nagrody tygodniowej
IV stopnia kolejno według miejsca na liście, zaś uprawnienie do nagrody tygodniowej IV stopnia przechodzi
na Zwycięzcę rezerwowego dla nagrody tygodniowej, kolejno według miejsca na liście. Uczestnicy, którzy
zdobędą nagrody w trybie niniejszego postanowienia, zostaną o tym powiadomieni przez otrzymanie
bezpłatnej wiadomości SMS na Zgłoszony numer telefonu Uczestnika, w terminie 7 dni roboczych liczonych
od ostatniego dnia, w którym powinien zostać wypełniony przez poprzednio weryfikowanego Uczestnika
Formularz Laureata.
W stosunku do Uczestników, na których przeszło prawo do nagrody, zgodnie z treścią niniejszego punktu,
stosuje się procedurę weryfikacyjną, określoną w pkt 20-22 powyżej. Uczestnik taki traci prawo do nagrody
niższego (IV) stopnia, chyba że odmówił przyjęcia nagrody wyższego (III) stopnia. Organizator może uznać
procedurę weryfikacyjną przeprowadzoną dla nagrody niższego stopnia.
Jeżeli Zwycięzca, na którego przeszło prawo do nagrody nie spełni warunków opisanych powyżej, ponawia
się procedurę weryfikacyjną w stosunku do Zwycięzcy kolejnego na liście, na takich samych zasadach, z
uwzględnieniem pkt 24 poniżej.
24. Weryfikacja Zwycięzców, zgodnie z postanowieniami określonymi powyżej, będzie prowadzona do
rozdysponowania nagród przewidzianych w Konkursie lub do końca list rezerwowych, ale nie później niż do
dnia 29.12.2020 roku. Nagrody, które nie zostaną przyznane do tego dnia w trybie określonym w niniejszym
paragrafie, pozostają do dyspozycji Organizatora.
25. Lista Zwycięzców Konkursu zawierająca imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość zamieszkania
zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.naszasuperodzinka.pl do dnia 30.12.2020 roku.
Organizator ujawnia zwycięskie Zadania Konkursowe wyłącznie w zakresie, o którym mowa w pkt 26.
26. Zwycięskie zdjęcia mogą zostać publikowane wraz z imieniem, pierwszą literą nazwiska i miejscowością
zamieszkania Uczestnika na stronie internetowej www.naszasuperrodzinka.pl oraz w ramach profili MOKATE
S.A. prowadzonych na portalach społecznościowych Facebook i w serwisie Instagram oraz w czasopiśmie
„Serwis MOKATE”, w celach marketingowych, reklamowych, w zakresie promocji Konkursu.

§5
Odbiór Nagród
1. Nagrody będą wysłane najpóźniej do dnia 31.12.2020 roku.
2. Nagrody będą wysłane za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na adresy Zwycięzców podane przez
Uczestników w Formularzu Laureata, na koszt Organizatora.
3. Nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę oznacza rezygnację z niej. W takim wypadku nagroda pozostaje w
dyspozycji Organizatora.
4. Nagrody zostaną wydane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych. Zwycięzca, który
otrzyma nagrodę zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie
w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity
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Dz.U.2019.1387). Fundatorem Nagród jest MOKATE S.A. Dodatkowe kwoty pieniężne przyznane w ramach
nagrody w wysokości odpowiednio 1 111,00 PLN, 556,00 PLN, 33,00 PLN, 2,00 PLN zostaną potrącone przy
wydaniu nagrody i przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie.
5. Poza przypadkami szczegółowo określonymi w treści Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do
nagrody w następujących przypadkach:
a)

niespełnienia warunków Regulaminu weryfikujących prawo do nagrody lub koniecznych do odbioru
nagrody, określonych w szczególności w § 4 pkt 17-18 oraz 21-22, lub

b) uznania przez Organizatora przesłanego przez Uczestnika Dowodu Zakupu za nieprawidłowy z
powodu podrobienia, zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie, nieprawidłowej
daty (to jest późniejszej niż data Zgłoszenia udziału w Konkursie, daty spoza Okresu Promocji), lub
c)

gdy przesłany Dowód Zakupu będzie dotyczył innego produktu niż Produkt Promocyjny, który
upoważnia do dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie, lub

d) gdy nie zostaną przesłane wszystkie Dowody Zakupu potwierdzające wszystkie Zgłoszenia udziału
w Konkursie dokonane przez Uczestnika, zgodnie z § 3 pkt 18 powyżej, lub
e)

w przypadku nie wyrażenia zgód i nie podpisania oświadczeń, zawartych w Formularzu Laureata,
zgodnie treścią Załącznika nr 4.

§6
Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, jednak najpóźniej do dnia 22.01.2021 roku.
Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego (w przypadku listu poleconego) lub
datę na dowodzie nadania przesyłki kurierskiej.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie
pisemnej przesłane na adres Organizatora określony w § 1 pkt 2. Na kopercie należy napisać „Reklamacja”
- jednakże ten dopisek nie jest obowiązkowy.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni, liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora, jednak
nie później niż do dnia 05.02.2021 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
4. Skorzystanie z powyższego postępowania reklamacyjnego jest dobrowolne. Niezależnie od postępowania
reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem
powszechnym.

§7
Postanowienia końcowe
1. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
szczególnych właściwości nagrody.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na internetowej stronie promocyjnej www.naszasuperrodzinka.pl oraz
w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku (poza dniami wolnymi od pracy oraz świętami) w
godzinach od 9.00 – 16.00.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i
organizacją Konkursu, w tym prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród, w celach
marketingowych, rozpowszechnienia wizerunku Uczestnika i osób znajdujących się na zdjęciu, wykazania
udzielonej licencji oraz dla celów rozliczeń podatkowych jest MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu (43-450),
ul. Katowicka 265A. PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Filomatów 27, 04-116 Warszawa przetwarza
dane osobowe w imieniu MOKATE S.A. na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych.
a)
i.

ii.
iii.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 pkt f) (prawnie uzasadniony interes) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1) (dalej: RODO) w celu
przeprowadzenia i organizacji Konkursu, w tym prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu i wydania
nagród,
art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (obowiązek prawny), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego w celu udokumentowania wyników Konkursu,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawie uzasadniony interes), w przypadku wyrażenia przez
Uczestnika dodatkowej zgody na komunikację marketingową (zgodnie z § 3 pkt 6 Regulaminu)
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przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tj. z dnia 2020.0303, Dz.U.2020.344) i/lub końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych (art. 172 ust.1 ustawy prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 2019.12.20,
Dz.U.2019.2460), dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego. Pozyskane dane będą przetwarzane w celu otrzymania od MOKATE S.A. informacji
marketingowych o produktach i usługach marek należących do MOKATE S.A., w szczególności
informacji dotyczących oferty sklepu internetowego sklep.mokate.com.pl,
iv.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu marketingowym,
reklamowym, w zakresie promocji Konkursu oraz dla celów obrony przed roszczeniami w związku
z udzieleniem licencji oraz wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z § 3 pkt
2 i 3 Regulaminu oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. z dnia
2019.07.03, Dz.U.2019.1231).
b) Uczestnikowi przysługuje prawo:
- dostępu do podanych danych osobowych,
- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
w stosownych przypadkach,
- żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
c) Uczestnikowi, który wyraził zgodę, o której mowa w § 3 pkt 2, 3 i 6 Regulaminu przysługują ponadto
dodatkowe uprawnienia do:
- przenoszenia danych objętych zgodą, na zasadach przewidzianych prawem,
- wycofania zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
d) Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail –
iod@mokate.pl. Pod tym samym adresem Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych w MOKATE S.A.
e) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza jego
prawa.
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie
i dla jego rozstrzygnięcia, brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału
w Konkursie lub odbioru nagrody; z wyłączeniem danych o których mowa w § 3 pkt 6 Regulaminu,
których podanie jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na w żaden sposób na uczestnictwo w
Konkursie.
g) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez
okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, to jest okres 6 lat. Dane Zwycięzców Konkursu
będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Konkurs zakończył się, w celu
udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe
w zakresie przesyłanej komunikacji w ramach marketingu bezpośredniego oraz dane w zakresie
wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane w zakresie
udzielonej licencji na wykorzystanie zdjęcia, będą przetwarzane przez okres trwania licencji, a po jej
wygaśnięciu przez czas niezbędny do obrony przed roszczeniami.
h) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków
związanych z organizacją Konkursu wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest:
firmie hostingowej, dostawcy systemu do wysyłki wiadomości sms, w ramach obsługi wysyłki nagród
firmie kurierskiej lub operatorom pocztowym oraz dodatkowo doradcom prawnym i księgowym,
bankom a także organom i instytucjom państwowym, w zakresie ich ustawowych kompetencji. Dane
mogą być także przekazywane podmiotom z grupy kapitałowej MOKATE. Dane osobowe Zwycięzców
w związku z publikacją wygranych zdjęć, będą rozpowszechnione, w związku z czym dostęp do nich
mogą mieć odbiorcy rozpowszechnionych treści, w szczególności osoby odwiedzające stronę
internetową www.naszasuperrodzinka.pl, osoby odwiedzające strony MOKATE S.A. w portalach
społecznościowych, a także czytelnicy czasopisma „Serwis MOKATE”. Dodatkowo dane mogą zostać
udostępnione podwykonawcom zajmującym się drukiem czasopisma i agencjom marketingowym.
4. Niezależnie od powyższego, administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów
związanych z obroną przed roszczeniami, rozpowszechniania wizerunku Uczestnika i osób znajdujących się
na zdjęciu, wykazania udzielonej licencji oraz dla celów udokumentowania wyników Konkursu zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, jest PMICOMBERA sp. z o.o., ul. Filomatów 27, 04 -116 Warszawa.
a) PMICOMBERA sp. z o.o., jako administrator, przetwarza dane osobowe:
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i.

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu obrony przed
roszczeniami,
ii.
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (obowiązek prawny), w celu udokumentowania wyników
Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
iii.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu marketingowym,
reklamowym, w zakresie promocji Konkursu oraz dla celów obrony przed roszczeniami w związku
z udzieleniem licencji oraz wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z § 3 pkt
2 i 3 Regulaminu oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. z dnia
2019.07.03, Dz.U.2019.1231).
b) Uczestnikowi przysługuje prawo:
- dostępu do podanych danych osobowych,
- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w
stosownych przypadkach,
- żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w stosownym
przypadku,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
c) Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail –
dane.osobowe@pmi.pl. Pod tym samym adresem Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych w PMICOMBERA sp. z o.o.
d) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza jego
prawa.
e) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez
okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, to jest okres 6 lat. Dane Zwycięzców Konkursu
będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Konkurs zakończył się, w celu
udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
f) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków
związanych z organizacją Konkursu wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest: firmie
hostingowej, w ramach obsługi reklamacji firmie kurierskiej lub operatorom pocztowym oraz
dodatkowo doradcom prawnym i księgowym, bankom a także organom i instytucjom państwowym, w
zakresie ich ustawowych kompetencji.
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i
dla jego rozstrzygnięcia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, brak podania danych będzie
skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub rozpatrzenia reklamacji.
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Załącznik nr 1

- OŚWIADCZAM, ŻE MAM UKOŃCZONE 18 LAT.

- OŚWIADCZAM, ŻE NIE JESTEM PRACOWNIKIEM ORGANIZATORA KONKURSU „NASZA SUPER RODZINKA” PMICOMBERA SP.
Z O. O., 04-116 WARSZAWA, UL. FILOMATÓW 27, PRACOWNIKIEM MOKATE S.A., ORAZ CZŁONKIEM JEGO NAJBLIŻSZEJ
RODZINY. PRZEZ „CZŁONKÓW NAJBLIŻSZEJ RODZINY” ROZUMIE SIĘ WSTĘPNYCH, ZSTĘPNYCH, RODZEŃSTWO, MAŁŻONKA
ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE W STOSUNKU PRZYSPOSOBIENIA. PRZEZ „PRACOWNIKÓW” ROZUMIE SIĘ TAKŻE OSOBY
WYKONUJĄCE USŁUGI NA RZECZ WW. PODMIOTÓW NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ.

- OŚWIADCZAM, IŻ JESTEM AUTOREM ZGŁOSZONYCH W KONKURSIE „NASZA SUPER RODZINKA” ZADAŃ KONKURSOWYCH
ORAZ POSIADAM DO NICH WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE, ORAZ PRAWA TE NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB
OGRANICZONE ANI OBCIĄŻONE, A ZADANIA KONKURSOWE NIE NARUSZAJĄ PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, ANI
JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAW AUTORSKICH, PRAW POKREWNYCH, PRAW WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ LUB DÓBR OSOBISTYCH OSÓB TRZECICH ORAZ UZYSKAŁEM WSZELKIE WŁAŚCIWE ZGODY OSÓB, KTÓRYCH
WIZERUNEK UTRWALIŁEM NA ZDJĘCIU STANOWIĄCYM ZADANIE KONKURSOWE NA WYKORZYSTANIE ICH WIZERUNKU W
KONKURSIE NA POTRZEBY JEGO ROZSTRZYGNIĘCIA.

- UDZIELAM ORGANIZATOROWI ORAZ MOKATE S.A. Z SIEDZIBĄ W USTRONIU ZGODY NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘCIA
ZGŁOSZONEGO W KONKURSIE JAKO ZADANIE KONKURSOWE, WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY KONKURSU I JEGO
ROZSTRZYGNIĘCIA, W TYM OCENY ZADAŃ KONKURSOWYCH ORAZ WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW. ZGODA JEST UDZIELONA
NA OKRES TRWANIA KONKURSU OD MOMENTU ZGŁOSZENIA ZDJĘCIA W KONKURSIE.
- OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ I AKCEPTUJĘ REGULAMIN KONKURSU „NASZA SUPER RODZINKA”; W TYM
AKCEPTUJĘ, ŻE W PRZYPADKU WYGRANIA NAGRODY W KONKURSIE ZŁOŻĘ OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI NA
WYKORZYSTANIE ZDJĘCIA PRZEZ ORGANIZATORA ORAZ MOAKTE S.A. ORAZ OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA
ROZPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU MOJEGO ORAZ MOJEGO DZIECKA UTRWALONYCH NA ZDJĘCIU W ZAKRESIE, O KTÓRYM
MOWA W § 3 REGULAMINU, WYŁĄCZNIE W CELACH MARKETINGOWYCH I REKLAMOWYCH ZWIĄZNYCH Z
PROMOCJĄ KONKURSU, A TAKŻE UZYSKAM WŁAŚCIWE ZGODY OSÓB TRZECICH PRZEDSTAWIONCYH NA ZDJĘCIU NA
ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 ORAZ NR 3 DO REGULAMINU ORAZ WYŁĄCZNIE W
CELACH MARKETINGOWYCH I REKLAMOWYCH ZWIĄZNYCH Z PROMOCJĄ KONKURSU.
(TA ZGODA NIE JEST OBOWIĄZKOWA)
- WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH NA RZECZ MOKATE S.A. W CELU PRZESYŁANIA
INFORMACJI HANDLOWYCH DOTYCZĄCYCH MAREK NALEŻĄCYCH DO MOKATE S.A., W TYM DOTYCZĄCYCH PROMOCJI, AKCJI
MARKETINGOWYCH ORAZ NOWOŚCI I ZMIAN W OFERCIE, W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OFERTY SKLEPU
INTERNETOWEGO SKLEP.MOKATE.COM.PL:
[ ]
[]

NA PODANY PRZEZE MNIE ADRES E-MAIL.
NA PODANY NR TELEFONU W FORMIE SMS ORAZ MMS.

UDZIELONA ZGODA MOŻE BYĆ WYCOFANA W DOWOLNYM MOMENCIE.
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Załącznik nr 2
Zgoda osoby trzeciej na publikację wizerunku

Ja, niżej podpisany/a ______________ (imię i nazwisko), zamieszkały_______________ wyrażam zgodę na
publikację przez Organizatora Konkursu „NASZA SUPER RODZINKA”, tj. przez PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie oraz przez MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu mojego wizerunku na potrzeby Konkursu „NASZA SUPER
RODZINKA”, w szczególności zaś na użycie zdjęć, na których widnieje mój wizerunek poprzez przechowywanie,
kopiowanie na nośniku informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową i techniką drukarską, utrwalanie i
zwielokrotnianie w pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach oraz publiczne rozpowszechnianie
zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, w tym publikację na stronie internetowej Konkursu
www.naszasuperrodzinka.pl oraz w ramach profili MOKATE S.A. prowadzonych na portalach społecznościowych
Facebook i w serwisie Instagram, na publikację zdjęcia w czasopiśmie „Serwis MOKATE” oraz w prezentacjach dla
pracowników MOKATE, w celach marketingowych i reklamowych w zakresie promocji Konkursu. Przyjmuję do
wiadomości, że zgoda jest nieodpłatna, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, oraz udzielona na czas trwania
Konkursu oraz pokonkursowych działań promocyjnych związanych z Konkursem, nie dłużej niż 5 lat

_____________
Podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorami Pana/Pani danych są: PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Filomatów 27, 04
-116 Warszawa oraz MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu, ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustronie.
Przetwarzanie danych przez MOKATE S.A.
1. Administrator będzie przetwarzał dane w postaci wizerunku utrwalonego na przesłanej przez Uczestnika
fotografii konkursowej oraz danych osobowych zamieszczonych w powyższej zgodzie na rozpowszechnienie
wizerunku, w swoim prawnie uzasadnionym interesie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lif f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1)
(dalej: RODO). Dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz obrony przed roszczeniami.
2. Wyżej wskazane dane Administrator pozyskał od autora fotografii, który zgłosił zdjęcie do udziału w Konkursie
„NASZA SUPER RODZINKA”.
3. Dane w zakresie wizerunku mogą zostać rozpowszechnione, w związku z czym dostęp do nich mogą mieć
odbiorcy rozpowszechnionych treści, w szczególności osoby odwiedzające stronę internetową
www.naszasuperrodzinka.pl, osoby odwiedzające strony MOKATE S.A. w portalach społecznościowych, a także
czytelnicy czasopisma „Serwis MOKATE”. Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom
Administratora zajmującym się drukiem czasopisma i agencjom marketingowym.
4. Dane będą przechowywane do upływu okresu udzielonej licencji na wykorzystywanie zdjęcia lub do czasu
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania zgody na rozpowszechnienie wizerunku.
5. W związku z przetwarzaniem masz prawo do: dostępu do swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Kontakt z Administratorem, jak i powołanym przez niego Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez
przeslanie wiadomości e-mail pod adres iod@mokate.pl.
Przetwarzanie danych przez PMICOMBERA sp. z o.o.
1. Administrator będzie przetwarzał dane w postaci wizerunku utrwalonego na przesłanej przez Uczestnika
fotografii konkursowej oraz danych osobowych zamieszczonych w powyższej zgodzie na rozpowszechnienie
wizerunku, w swoim prawnie uzasadnionym interesie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lif f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1)
(dalej: RODO). Dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz obrony przed roszczeniami.
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2. Wyżej wskazane dane Administrator pozyskał od autora fotografii, który zgłosił zdjęcie do udziału w Konkursie
„NASZA SUPER RODZINKA”.
3. Dane w zakresie wizerunku mogą zostać rozpowszechnione, w związku z czym dostęp do nich mogą mieć
odbiorcy miejsc, w których opublikowane zostanie zdjęcie.
4. Dane będą przechowywane do upływu okresu udzielonej licencji na wykorzystywanie zdjęcia lub do czasu
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania zgody na rozpowszechnienie wizerunku.
5. W związku z przetwarzaniem masz prawo do: dostępu do swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Kontakt z Administratorem, jak i powołanym przez niego Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez
przesłanie wiadomości e-mail pod adres dane.osobowe@pmi.pl.
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Załącznik nr 3
Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na publikację wizerunku małoletniego

Ja, niżej podpisany/a ___________________(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego), zamieszkały
_______________, wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora Konkursu „NASZA SUPER RODZINKA”, tj.
przez PMICOMBERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu wizerunku
mojego dziecka _____________(imię i nazwisko dziecka) na potrzeby Konkursu „NASZA SUPER RODZINKA”, w
szczególności zaś na użycie zdjęcia, na którym widnieje wizerunek dziecka poprzez przechowywanie, kopiowanie
na nośniku informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową i techniką drukarską, utrwalanie i zwielokrotnianie w
pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach oraz publiczne rozpowszechnianie wizerunku zarówno
w formie elektronicznej jak i papierowej, w tym publikację na stronie internetowej Konkursu
www.naszasuperrodzinka.pl oraz w ramach profili MOKATE S.A. prowadzonych na portalach społecznościowych
Facebook i w serwisie Instagram, na publikację zdjęcia w czasopiśmie „Serwis MOKATE” oraz w prezentacjach dla
pracowników MOKATE w celach marketingowych i reklamowych w zakresie promocji Konkursu. Przyjmuję do
wiadomości, że zgoda jest nieodpłatna, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, oraz udzielona na czas trwania
Konkursu oraz pokonkursowych działań promocyjnych, nie dłużej jednak niż 5 lat.

_____________
Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorami danych małoletniego oraz jego rodzica/opiekuna prawnego są: PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Filomatów 27, 04 -116 Warszawa oraz MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu, ul. Katowicka
265A, 43-450 Ustronie.
Przetwarzanie danych przez MOKATE S.A.
1. Administrator będzie przetwarzał dane w postaci wizerunku małoletniego utrwalonego na przesłanej przez
Uczestnika fotografii konkursowej oraz danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego małoletniego
zamieszczonych w powyższej zgodzie na rozpowszechnienie wizerunku, w swoim prawnie uzasadnionym
interesie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lif f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1) (dalej: RODO). Dane będą przetwarzane w celach
marketingowych oraz obrony przed roszczeniami.
2. Wyżej wskazane dane Administrator pozyskał od autora fotografii, który zgłosił zdjęcie do udziału w Konkursie
„NASZA SUPER RODZINKA”.
3. Dane w zakresie wizerunku mogą zostać rozpowszechnione, w związku z czym dostęp do nich mogą mieć
odbiorcy rozpowszechnionych treści, w szczególności osoby odwiedzające stronę internetową
www.naszasuperrodzinka.pl, osoby odwiedzające strony MOKATE S.A. w portalach społecznościowych, a także
czytelnicy czasopisma „Serwis MOKATE”. Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom
Administratora zajmującym się drukiem czasopisma i agencjom marketingowym.
4. Dane będą przechowywane do upływu okresu udzielonej licencji na wykorzystywanie zdjęcia lub do czasu
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania zgody na rozpowszechnienie wizerunku.
5. W związku z przetwarzaniem masz prawo do: dostępu do swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Kontakt z Administratorem, jak i powołanym przez niego Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez
przeslanie wiadomości e-mail pod adres iod@mokate.pl.
Przetwarzanie danych przez PMICOMBERA sp. z o.o.
1. Administrator będzie przetwarzał dane w postaci wizerunku małoletniego utrwalonego na przesłanej przez
Uczestnika fotografii konkursowej oraz danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego małoletniego
zamieszczonych w powyższej zgodzie na rozpowszechnienie wizerunku, w swoim prawnie uzasadnionym
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2.
3.
4.
5.
6.

interesie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lif f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1) (dalej: RODO). Dane będą przetwarzane w celach
marketingowych oraz obrony przed roszczeniami.
Wyżej wskazane dane Administrator pozyskał od autora fotografii, który zgłosił zdjęcie do udziału w Konkursie
„NASZA SUPER RODZINKA”.
Dane w zakresie wizerunku mogą zostać rozpowszechnione, w związku z czym dostęp do nich mogą mieć
odbiorcy miejsc, w których opublikowane zostanie zdjęcie.
Dane będą przechowywane do upływu okresu udzielonej licencji na wykorzystywanie zdjęcia lub do czasu
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania zgody na rozpowszechnienie wizerunku.
W związku z przetwarzaniem masz prawo do: dostępu do swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Administratorem, jak i powołanym przez niego Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez
przeslanie wiadomości e-mail pod adres dane.osobowe@pmi.pl.
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Załącznik nr 4
- UDZIELAM ORGANIZATOROWI ORAZ MOKATE S.A. Z SIEDZIBĄ W USTRONIU, NIEWYŁĄCZNEJ I NIEODPŁATNEJ LICENCJI
NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘCIA ZGŁOSZONEGO W KONKURSIE JAKO ZADANIE KONKURSOWE, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY PROMOCJI KONKURSU, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PUBLIKOWANIE ZDJĘCIA ORAZ
WYKORZYSTANIE GO W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH, ZARÓWNO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ JAK I PAPIEROWEJ.
LICENCJA OBEJMUJE UTRWALANIE I ZWIELOKROTNIANIE UTWORU TECHNIKĄ DRUKASKĄ, ZAPISU MAGNETYCZNEGO ORAZ
TECHNIKĄ CYFROWĄ, PRZECHOWYWANIE, KOPIOWANIE NA NOŚNIKU INFORMACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ TECHNIKĄ
CYFROWĄ, UTRWALANIE I ZWIELOKROTNIANIE W PAMIĘCI KOMPUTERA W POSTACI PLIKÓW WE WSZELKICH FORMATACH,
ROZPOWSZECHNIANIE, W TYM PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE, W TAKI SPOSÓB, ABY KAŻDY MÓGŁ MIEĆ DO NIEGO DOSTĘP
W MIEJSCU I CZASIE PRZEZ SIEBIE WYBRANYM. UCZESTNIK UDZIELA TAKŻE ORGANIZATOROWI ORAZ MOKATE S.A.
UPOWAŻNIENIA DO DECYDOWANIA O PIERWSZYM PUBLICZNYM UDOSTĘPNIENIU UTWORU ORAZ WYRAŻA ZGODĘ NA
UDOSTĘPNIENIE UTWORU ANONIMOWO LUB Z PODANIEM IMIENIA, PIERWSZEJ LITERY NAZWISKA I MIEJSCOWOŚCI
UCZESTNIKA. UCZESTNIK WYRAŻA RÓWNIEŻ ZGODĘ NA DOKONYWANIE PRZEZ ORGANIZATORA I MOKATE S.A. OPRACOWAŃ
UTWORU ORAZ ZEZWALA NA WYKONYWANIE ZALEŻNYCH PRAW AUTORSKICH PRZEZ ORGANIZATORA ORAZ MOKATE S.A.
LICENCJA ZOSTAJE UDZIELONA NA 5- LAT OD MOMENTU ZGŁOSZENIA ZDJĘCIA W KONKURSIE, BEZ OGRANICZEŃ CO DO
MIEJSCA.
- WYRAŻAM ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIENIE
[ ] MOJEGO WIZERUNKU UTRWALONEGO NA ZWYCIĘSKIM ZDJĘCIU ZGŁOSZONYM W KONKURSIE JAKO ZADANIE
KONKURSOWE
[ ] UTRWALONEGO NA ZDJĘCIU WIZERUNKU DZIECKA, DLA KTÓREGO JESTEM RODZICEM LUB OPIEKUNEM PRAWNYM:
PRZEZ ORGANIZATORA ORAZ MOKATE S.A. Z SIEDZIBĄ W USTRONIU POPRZEZ PRZECHOWYWANIE, KOPIOWANIE NA
NOŚNIKU INFORMACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ TECHNIKĄ CYFROWĄ I TECHNIKĄ DRUKARSKĄ, UTRWALANIE I
ZWIELOKROTNIANIE W PAMIĘCI KOMPUTERA W POSTACI PLIKÓW WE WSZELKICH FORMATACH ORAZ PUBLICZNE
ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU ZARÓWNO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ JAK I PAPIEROWEJ, W TYM PUBLIKACJĘ NA
STRONIE INTERNETOWEJ WWW.NASZASUPERRODZINKA.PL ORAZ W RAMACH PROFILI MOKATE S.A. PROWADZONYCH NA
PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH FACEBOOK I W SERWISIE INSTAGRAM ORAZ NA PUBLIKACJĘ ZDJĘCIA W CZASOPIŚMIE
„SERWIS MOKATE” ORAZ W PREZENTACJACH DLA PRACOWNIKÓW MOKATE, W CELACH MARKETINGOWYCH I REKLAMOWYCH
W ZAKRESIE PROMOCJI KONKURSU. ZGODA JEST UDZIELONA NIEODPŁATNE, BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ
TERYTORIALNYCH, NA CZAS TRWANIA KONKURSU ORAZ POKONKURSOWYCH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z
KONKURSEM, NIE DŁUŻEJ JEDNAK NIŻ 5 LAT.

- JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, ŻE UZYSKAŁEM OD POZOSTAŁYCH OSÓB UWIECZNIONYCH NA PRZESŁANYM ZDJĘCIU
KONKURSOWYM, ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIENIE ICH WIZERUNKU, W ZAKRESIE WSKAZANYM POWYŻEJ. NA ŻĄDANIE
ORGANIZATORA LUB MOKATE S.A. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO OKAZANIA PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O UDZIELENIU TAKIEJ
ZGODY, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 I 3 DO REGULAMINU KONKURSU.
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