REGULAMIN KONKURSU

BLACK ENERGY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie
prowadzonym pod nazwą „BLACK ENERGY” (zwany dalej „Konkursem”). Organizator
Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs dedykowany jest klientom wszystkich stacji ORLEN zajmujących się m.in. sprzedażą
detaliczną produktów marki BLACK i 4MOVE (zwane dalej „Sklepami”).
4. Konkursem objęty jest zakup dowolnego produktu marki BLACK lub 4MOVE (zwany dalej
„Produktem”). Za jeden Produkt rozumie się opakowanie jednostkowe. Zakup musi być
udokumentowany oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny).
5. Organizatorem Konkursu jest agencja Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Złoczowskiej 18B, 03-972 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej 415308, numer REGON: 052142739, NIP:
5431750286. (zwana dalej „Organizatorem”).
6. Konkurs organizowany jest na zlecenie firmy FoodCare sp. z o.o., z siedzibą w Zabierzów (02080), ul. Spokojna 4 NIP: 944-18-47-411 (zwanym dalej Zleceniodawcą).
7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.09.2020 r., a kończy się w dniu 30.09.2020r. Uczestnicy
mają możliwość dokonania zgłoszenia swojego udziału w Konkursie od godziny 00:00:01 dnia
01.09.2020 r. do godz. 23:59:59 w dniu 30.09.2020 r.
8. Sprzedaż Produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie trwa w okresie od dnia
01.09.2020 r. do dnia 30.09.2020r. (zwanym dalej „Okres Sprzedaży”). Zakup Produktów
przed lub po Okresie Sprzedaży nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
9. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”) dokonujących zakupu w sklepach
jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego. Z udziału w Konkursie wyłączeni
są pracownicy: Organizatora, Zleceniodawcy oraz członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w
rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo,
przysposobieni oraz przysposabiający.
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
10. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien w Okresie Sprzedaży, tj. od dnia 01.09.2020
r. do 30.09.2020 r. spełnić łącznie następujące warunki:
a) dokonać zakupu dowolnego produktu marki BLACK lub 4MOVE
b) wykonać zadanie konkursowe polegające na odpowiedzi na pytanie:
Co wyzwala w Tobie najwięcej energii?

c) dokonać zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (zwane dalej „Zgłoszeniem”),
przesyłając wiadomość SMS na numer 732480182 zawierającą w treści prefiks i treść
Tekstu:
•

Zgodaorlen__twojaodpowiedz.

Poszczególne składowe wiadomości SMS, tj.: prefiks oraz numer paragonu razem z treścią muszą być
oddzielone kropką.
Odpowiedzią może być wyłącznie wiadomość tekstowa o dowolnej długości. Treść wiadomości SMS
może być wpisana wielkimi lub małymi literami. Opis musi być wynikiem osobistej twórczości
Uczestnika. Koszt wiadomości zgodnie z taryfą operatora. Uczestnik po wysłaniu poprawnego SMS-a
(w trakcie trwania Konkursu) otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia
zgłoszenia, na co niniejszym wyraża zgodę. Za jeden SMS rozumie się wiadomość do 160 znaków (bez
znaków specjalnych, w tym polskich liter), przekroczenie tej ilości znaków spowoduje naliczenie
kosztu kolejnego SMS-a.
11. Ostateczny termin dokonywania Zgłoszeń, tj. wysłania wiadomości SMS opisanej w pkt. 10
powyżej mija o godz. 23:59:59 w dniu 30.09.2020 r. O zachowaniu tego terminu decyduje
chwila zarejestrowania wiadomości będącej Zgłoszeniem w systemie komputerowym
Organizatora. Przyjęcie Zgłoszenia zostanie potwierdzone SMS-em. Uczestnik nie ponosi
kosztów przesłanej zwrotnej wiadomości SMS.
12. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 10 lit. c) powyżej musi spełniać następujące warunki:
a) nie może być wcześniej opublikowany,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem
lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi;
c) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób
trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności
przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej.
13. Z chwilą wysłania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na korzystanie ze
Zgłoszenia w celu przeprowadzenia Konkursu oraz oceny przesłanego zgłoszenia.
14. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginalny Dowód Zakupu z Okresu Sprzedaży
Produktów w formie paragonu fiskalnego w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody, z
zastrzeżeniem, iż data na Dowodzie Zakupu nie może być późniejsza niż dzień dokonania
Zgłoszenia. W przypadku, gdy na Dowodzie Zakupu jest umieszczona data tożsama z datą
dokonania Zgłoszenia, godzina zakupu umieszczona na Dowodzie Zakupu nie może być
późniejsza niż godzina dokonania Zgłoszenia.
15. W
przypadku
dokonania
jednorazowego
zakupu
wielokrotności
Produktu
udokumentowanego za pomocą jednego Dowodu Zakupu, Uczestnikowi nie przysługuje
prawo do wysłania odpowiedniej liczby Zgłoszeń. Jeden Dowód Zakupu uprawnia do jednego
Zgłoszenia.
16. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń w Konkursie. Aby przesłać kolejne
Zgłoszenie należy każdorazowo spełnić wymagania, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu.
Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę. Dowolna ilość Zgłoszeń nie uprawnia do
zdobycia kilku Nagród.

17. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika (pod rygorem utraty prawa do Nagrody)
przesłania oryginałów Dowodów Zakupu Produktów (paragon fiskalny) dokumentujących
zakup takiej liczby Produktów, która odpowiada liczbie dokonanych Zgłoszeń w Konkursie.
Przesłane Dowody Zakupu muszą dokumentować zakup Produktów w Okresie Sprzedaży.
18. W Konkursie uwzględniane będą jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu
komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z
polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane wiadomości SMS
wysyłane za pomocą Internetu, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów
telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego.
19. Koszt przesłania wiadomości SMS będącej Zgłoszeniem na numer 732480182 według taryfy
operatora. Opłata za wysyłkę SMS-a zostanie pobrana niezależnie od tego, czy Zgłoszenie
udziału w Konkursie będzie prawidłowe.
20. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia nie spełniające warunków Regulaminu.
NAGRODY W KONKURSIE I ICH WYDANIE
21. W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodami”):
Nagroda Główna
5x Rękawice bokserskie z autografem Mika Tyson
Łączna wartość wszystkich Nagród Głównych: 675,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt
pięć złotych ) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 75,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt pięć złotych, siedemnaście groszy) przeznaczoną na refundację podatku od
nagrody.
Organizator przewidział w Konkursie 5 (słownie: pięć) odrębnych Nagród Głównych.
Nagroda I stopnia
100 x T-shirt BLACK
100 x T-shirt 4MOVE
Łączna wartość wszystkich Nagród I stopnia: 6720,72 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset
dwadzieścia złotych, siedemdziesiąt dwa grosze ) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną
w wysokości 746,75 zł (słownie: siedemset czterdzieści sześć złotych, siedemdziesiąt pięć
groszy) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody.
Organizator przewidział w Konkursie 200 (słownie: dwieście) odrębnych Nagród I stopnia
22. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna będąca częścią każdej z Nagród w Konkursie
zostanie pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego celem
uiszczenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
23. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.
24. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Nagrody, do zamiany Nagrody na inną nagrodę ani do przeniesienia prawa do uzyskania
Nagrody na osoby trzecie.

25. Wydanie Nagród nastąpi do dnia Nagrody zostaną nadane jako przesyłki pocztowe lub
kurierskie na adres podany przez Laureata w sposób określony w pkt. 29.
ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD
26. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa
powołana przez Organizatora (zwana dalej „Komisja Konkursowa”).
27. Wydanie Nagród nastąpi do dnia 30.10.2020r.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz miejsca eventu. O fakcie takim
laureaci zostaną poinformowani telefonicznie (na numer , z którego wpłynęło zgłoszenie).
29. Zmiana terminu lub miejsca eventu nie stanowi podstawy do zgłaszania roszczeń.
30. Oceniając przesłane przez Uczestników Zgłoszenia, Komisja Konkursowa działając w oparciu o
kryteria:
- kreatywności
- oryginalności treści
- zastosowanych środków wyrazu
- poprawności językowej
- zgodności z Regulaminem
wyłoni następującą ilość Laureatów:
5x Laureat Nagrody Głównej
200x Laureat Nagrody I stopnia
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY
31. W ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od wyłonienia Laureatów, Laureaci otrzymają w
imieniu Organizatora wiadomość sms (dalej: „Wiadomość Informującą”) na numer telefonu,
z którego zostało wysłane Zgłoszenie. W treści Wiadomości Informującej Laureaci zostaną
poinformowani o wygranej oraz poproszeni o wysłanie na adres e-mail:
laureat@laureat.com.pl oświadczeń i danych, o których mowa w pkt. 31 poniżej.
32. Laureaci, którzy otrzymają Wiadomość Informującą, winni okazać Organizatorowi Konkursu przesłać na adres e-mail: laureat@laureat.com.pl w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania Wiadomości Informującej, skan posiadanego Dowodu Zakupu. Wraz z
przesłaniem skanu Dowodu Zakupu, Laureat zobowiązany jest do przesłania wypełnionego i
podpisanego formularza dołączonego do Regulaminu (Załącznik nr 1) oraz wypisanie w treści
maila danych takich jak: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody.
33. Organizator Konkursu zastrzega, że Laureatem zostanie osoba, która spełniła wszystkie
warunki Regulaminu.
34. Laureat Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
a) nie potwierdzi posiadania Dowodu Zakupu lub
b) nie okaże skanu Dowodu Zakupu lub zgody, o których mowa pkt. 31, lub nie prześle
wypełnionego i podpisanego formularza dołączonego do Regulaminu (Załącznik nr 1),
w terminach określonych w Regulaminie, lub
c) okazany skan Dowodu Zakupu będzie nieoryginalny lub uszkodzony w sposób
uniemożliwiający jego odczytanie, lub
d) okazany skan Dowodu Zakupu nie będzie dotyczył zakupu Produktów, lub

35.
36.

37.

38.

e) okazany skan Dowodu Zakupu (unikalny numer) będzie taki sam jak skan Dowodu
Zakupu okazanego wcześniej przez innego Laureata, lub
f) data wystawienia okazanego Dowodu Zakupu nie będzie pokrywała się z Okresem
Sprzedaży.
Organizator Konkursu ma prawo zażądać od Laureata przesłania wszystkich Dowodów
Zakupu, potwierdzających wszystkie zgłoszenia udziału w Konkursie.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przekazywanych przez Uczestnika danych,
Organizator Konkursu może zażądać dodatkowych wyjaśnień potwierdzających
przekazywane dane, w tym okazania dokumentów potwierdzających przedstawiony przez
Uczestnika stan faktyczny.
Organizator w uzasadnionych przypadkach będzie żądał przesłania oryginałów
dowodu/dowodów zakupu Produktu. W przypadku żądania przesłania oryginału
dowodu/dowodów zakupu Produktu, Laureat jest zobowiązany przesłać wymagane
dokumenty w ciągu 3 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres biura
Organizatora: Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złoczowska
18B, 03-972 Warszawa. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje
data nadania przesyłki pocztowej z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki
zawierające datę zgodną z powyższym terminem. Niespełnienie tego warunku skutkuje
utratą prawa do nagrody w Konkursie.
Weryfikacja Uczestników będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem do rozdysponowania
przewidzianych w Konkursie nagród lub do końca Listy Laureatów.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

39. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i
uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora lub e-mailowej na
adres: laureat@laureat.com.pl. Reklamacje rozpatruje Organizator.
40. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz
treść żądania.
41. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub w drodze
wiadomości elektronicznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
42. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz
powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
43. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
44. Organizator Konkursu jest Administratorem Danych Osobowych w myśl przepisów .
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
45. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Złoczowska 18B, 03-972 Warszawa, REGON: 52142739.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, z
dnia 27.04.2016r. – zwanym dalej RODO. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w

celach związanych z realizacją Konkursu i wyłonieniem laureatów, prowadzeniem
sprawozdawczości finansowej, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Konkursu. Dane
będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu oraz przez kolejne 30 dni. Dane osobowe
przetwarzane w celach podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych
okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Uczestnikom konkursu przysługuje
prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Uczestnicy mogą również skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec
Factoria sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z któregokolwiek z
tych uprawnień należy skontaktować się z organizatorem, wysyłając e-mail na adres:
laureat@laureat.com.pl. Dane osobowe Uczestników mogą zostać powierzone dostawcom
usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w szczególności firmy
kurierskie, a także dostawcom usług prawnych i doradczych.
46. Uczestnicy Konkursu mogą wnieść skargę na sposób przetwarzania ich danych osobowych
przez Organizatora do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych.
47. Regulamin
dostępny
jest
w
siedzibie
Organizatora
oraz
na
stronie:
www.blackenergydrink.com. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w
niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie
mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Załącznik 1
„BLACK ENERGY”

Dane osobowe
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer
telefonu,
z
którego
zgłoszenie:…………………………………………………………………………

zostało

paragonu:

wysłane

Adresu zamieszkania
Miejscowość:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kod pocztowy:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ulica:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer domu:………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Złoczowska 18B, 03-972 Warszawa, REGON: 52142739, jako Administratora Danych Osobowych, w celu organizacji
konkursu „BLACKENERGY” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, z dnia 27.04.2016 r. – zwanym
dalej RODO. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do danych, możesz je również sprostować, żądać ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Factoria sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami. W
uzasadnionych przypadkach, Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcom usług zaopatrujących Faktoria w
rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w szczególności firmy kurierskie, a także dostawcom usług prawnych i
doradczych. Dane będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu oraz przez kolejne 30 dni. Dane osobowe
przetwarzane w celach podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych.

Data i podpis

