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I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa, przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia „Konkursu
Programu Partnerskiego nazwa.pl” (dalej: „Konkurs”). W ramach Konkursu, którego celem jest
propagowanie nowych technologii, nazwa.pl przyzna nagrody Partnerom Programu Partnerskiego, którzy
w czasie trwania Konkursu zgromadzą największą ilość Punktów Programu Partnerskiego.
Organizatorem Konkursu i podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000594747 z kapitałem zakładowym w wysokości 57 600 000
PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset tysięcy złotych), REGON: 120805512, NIP:
6751402920 (dalej: „nazwa.pl”).
Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) oraz regulamin
Programu Partnerskiego, który wraz z Ogólnymi Warunkami Umów określa zasady gromadzenia Punktów w
ramach Programu Partnerskiego. Treść Regulaminu, regulaminu Programu Partnerskiego, jak również
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej nazwa.pl pod adresem https://www.nazwa.pl.
Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą posiadać znaczenie nadane im w Regulaminie,
regulaminie Programu Partnerskiego oraz Ogólnych Warunkach Umów.
Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
II. Uczestnicy Konkursu
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnikiem Konkursu może być każdy Partner Programu
Partnerskiego, który w czasie trwania Konkursu poleci co najmniej jedną usługę nazwa.pl (dalej:
„Uczestnik”).
Przystąpienie do Programu Partnerskiego i polecenie usługi w trakcie trwania Konkursu, zgodnie z
zasadami Programu Partnerskiego są jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i akceptacją
Regulaminu. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu, na zasadach określonych w pkt. VI. Regulaminu.
nazwa.pl ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, którego działanie jest sprzeczne
z postanowieniami Regulaminu, regulaminu Programu Partnerskiego, Ogólnymi Warunkami Umów,
przepisami obowiązującego prawa, bądź zmierza do ich obejścia. Ponadto, nazwa.pl ma prawo
do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, którego zachowanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami,
w szczególności w przypadku polecania przez Uczestnika Konkursu usług samemu sobie.
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przekazania nazwa.pl danych umożliwiających wydanie nagrody
oraz do podjęcia innych czynności mających na celu wykonanie obowiązków podatkowych zgodnie
z przepisami prawa. nazwa.pl ma prawo wstrzymać się z wydaniem nagrody do momentu spełnienia przez
Uczestnika powyższych obowiązków.
III. Nagrody w Konkursie
W ramach Konkursu zostały przewidziane następujące nagrody (dalej: „Nagrody Główne”):
a) Apple MacBook Air 13,3’’, czterordzeniowy procesor Intel Core i5 1,1 GHz (Turbo Boost do 3,5 GHz)
Pamięć masowa 256 GB, Touch ID, którą otrzyma 1 (jeden) Uczestnik, który w czasie trwania Konkursu
zgromadzi największą liczbę Punktów Programu Partnerskiego;
b) Apple iPad Pro 11”, WiFi, 128 GB, którą otrzyma 1 (jeden) Uczestnik, który w czasie trwania Konkursu
zgromadzi drugą co do wielkości liczbę Punktów Programu Partnerskiego;
c) Apple iPhone XS, 5,8”, 256 GB, którą otrzyma 1 (jeden) Uczestnik, który w czasie trwania Konkursu
zgromadzi trzecią co do wielkości liczbę Punktów Programu Partnerskiego.
Na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu końcowa liczba zgromadzonych Punktów Programu Partnerskiego
oceniana będzie według stanu na godzinę 12:00:00 w dniu 31 grudnia 2020 roku.
Jeżeli w chwili zakończenia Konkursu co najmniej dwóch Uczestników posiadać będzie taką samą liczbę
Punktów Programu Partnerskiego, Nagrodę Główną przewidzianą za zgromadzenie większej liczby Punktów
Programu Partnerskiego otrzyma ten Uczestnik, który jako pierwszy zgromadził końcową liczbę Punktów
Programu Partnerskiego.
Warunkiem wydania nagrody jest poinformowanie nazwa.pl o woli przyjęcia nagrody. Odmowa przyjęcia
nagrody lub niepoinformowanie nazwa.pl o woli przyjęcia nagrody w terminie 30 dni od otrzymania
powiadomienia o przyznaniu nagrody skutkuje wygaśnięciem prawa do nagrody.
Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w terminie 7 dni od otrzymania przez nazwa.pl wiadomości o woli
przyjęcia nagrody przez Uczestnika.
Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę Główną.
Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub ich równowartość pieniężną. Uczestnik nie ma prawa
przekazać osobie trzeciej nagrody lub jakichkolwiek praw do niej.
W przypadku Uczestników będących konsumentami, do Nagrody Głównej, której wartość przekroczy kwotę
zwolnioną od podatku dochodowego, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna o równowartości
podatku jaki zwycięzca nagrody zobowiązany jest zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Taka dodatkowa

nagroda pieniężna nie podlega wypłacie, lecz zostanie potrącona przez nazwa.pl jako podatek dochodowy
od przyznanej nagrody i odprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi do właściwego
Urzędu Skarbowego. W tym celu Uczestnik, któremu przyznano nagrodę, zobowiązuje się przesłać, w
terminie 30 dni od dnia powiadomienia go o przyznaniu nagrody, dane niezbędne do sporządzenia
deklaracji podatkowej.
9.
W przypadku gdy łączna wartość Nagród w rozumieniu regulaminu Programu Partnerskiego przekracza
kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca nagrody będący konsumentem,
przed jej wydaniem, nie później jednak niż w terminie 30 dni od powiadomienia go o przyznaniu nagrody,
zobowiązany jest do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody.
10. Uczestnicy będący przedsiębiorcami zobowiązani są do wykonania obowiązków podatkowych wynikających
z otrzymania nagrody w Konkursie we własnym zakresie.
11. W przypadku gdy Uczestnik nie wypełni w terminie obowiązków określonych w Regulaminie, nazwa.pl ma
prawo do odmowy wydania nagrody. Powyższy uprawnienie przysługuje niezależnie od prawa do
wstrzymania się z wydaniem nagrody, o którym mowa w pkt. II. 3 Regulaminu.
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IV. Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od dnia 8 października 2020 roku godz. 12:00:00 do dnia 31 grudnia 2020 roku godz.
12:00:00.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż w terminie 8 dni od jego zakończenia. O wynikach
Konkursu nazwa.pl powiadomi Uczestników, którym przyznano nagrody, w drodze wiadomości e-mail
przesłanej na adres kontaktowy wskazany w Panelu Klienta. W przypadku Uczestników, którym przyznano
Nagrody Główne, nazwa.pl jest ponadto uprawniona do ogłoszenia wyników Konkursu za pośrednictwem
blogu nazwa.pl, w mailingu oraz w mediach społecznościowych nazwa.pl.
nazwa.pl zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu.
V. Reklamacje
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem, począwszy od daty
rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje, które wpłyną do nazwa.pl po
tym terminie nie będą rozpatrywane.
Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym, na adres nazwa.pl wskazany
w pkt. I.2.Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja do konkursu nazwa.pl”. Reklamacja powinna zawierać:
imię, nazwisko, adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis.
Reklamacje będą rozpatrywane przez nazwa.pl w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O
decyzji nazwa.pl Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w
reklamacji, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
Decyzja nazwa.pl w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
VI.Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest nazwa.pl (dalej: „Administrator”).
Z pytaniami we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi należy zwracać się do Inspektora
Ochrony Danych nazwa.pl w drodze wiadomości e-mail na adres: iod@nazwa.pl.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora w celu zapewnienia
prawidłowej organizacji Konkursu, w tym przyznania i wydania nagród oraz rozpoznania reklamacji.
Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe Uczestników: (imię, nazwisko, nr telefonu, adres
e-mail).
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:
a) art. 6 ust. 1 lit a) RODO1, czyli zgoda uczestników Konkursu wyrażana w momencie zaakceptowania
Regulaminu i przystąpienia do Konkursu;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli potrzeba przetwarzania danych osobowych w związku z wyraźnym
żądaniem Uczestnika, składanym w związku i w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, o których mowa powyżej,
Uczestnikom przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
d) prawo żądania przenoszenia danych osobowych;
e) prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), w sytuacji gdy doszło do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu z
naruszeniem przepisów prawa.

Rozporządzenie 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”).
1

Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być: podmioty z grupy kapitałowej nazwa.pl, mające
prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w ramach grupy kapitałowej dla
wewnętrznych celów administracyjnych, upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, którymi mogą być dostawcy usług
zewnętrznych (np. księgowych, prawnych).
8.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenie Konkursu, a
także po jego zakończeniu – przez okres niezbędny do rozpatrzenia Reklamacji oraz okres przewidziany
właściwymi przepisami prawa dla celów podatkowych lub statystycznych.
9.
Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na legalność procesu przetwarzania
danych wykonanego przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie.
10. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Administratora o zmianie swoich danych
osobowych w takim zakresie, w jakim ma to znaczenie dla realizacji Konkursu i przyznania nagrody.
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VII. Postanowienia końcowe
Regulamin nie wyłącza żadnych postanowień innych regulaminów lub umów zawartych przez Uczestnika
Konkursu z nazwa.pl w zakresie w jakim nie są sprzeczne z zapisami Regulaminu, a w szczególnością mają
do niego zastosowanie Ogólne Warunki Umów oraz regulamin Programu Partnerskiego publikowane
na stronie nazwa.pl pod adresem https://www.nazwa.pl.
Regulamin w wersji z dnia 8 października 2020 roku.

