Regulamin konkursu „NIE MARNUJ W ŚWIĘTA ”
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu jest MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Wadowicach, adres:
34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS: 0000271001, NIP: 551-17-02-355, zwanym dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Zasadami
Konkursu, zwanego dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
1.3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 10.12.2018 r. do 07.01.2019 r. do godz. 23:59.
§2.
UCZESTNICTWO
2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym: „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba
fizyczna, która w okresie trwania Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b. zapoznała się i zaakceptowała treść Regulaminu Konkursu dostępnego na stronie
https://uwielbiam.pl/konkursy/boze-narodzenie-nie-marnuj-2018 dalej: Strona Konkursowa).
c. zarejestrowała i celem dokonania zgłoszenia Konkursowego zalogowała się w serwisie
Uwielbiam.pl,
d. przesłała autorski przepis kulinarny, w którym zostaną użyte produkty marek Lubella, Łowicz,
Kotlin, Decomorreno, Tymbark lub Krakus, z autorskim zdjęciem potrawy wykonanej na
podstawie przepisu (dalej: „Pracę Konkursową”) i prawidłowo wypełniła formularz
rejestracyjny Zgłoszenia, zawierający potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego
regulaminu
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby
obsługujące oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a
także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice,
rodzeństwo).
2.3. Zgłoszenie do Konkursu jest dobrowolne.

§3.
ZASADY KONKURSU
3.1. Zadaniem Uczestnika jest przesłanie Pracy Konkursowej w postaci autorskiego przepisu
kulinarnego, w którym zostaną użyte produkty marek Lubella, Łowicz, Kotlin, Decomorreno,
Tymbark lub Krakus. Do przepisu należy dołączyć autorskie zdjęcie wykonanej na podstawie
przepisu potrawy. Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz rejestracyjny, znajdujący się
na portalu Uwielbiam.pl, pod adresem www.uwielbiam.pl. Dodanie przepisu możliwe jest po
zarejestrowaniu oraz / lub zalogowaniu się do serwisu.
3.2. Praca konkursowa musi stanowić autorską pracę Uczestnika, co oznacza, że każdy
składający się na nią tekst przepisu i zdjęcie musi być wyłącznie efektem pracy samego
Uczestnika, jako twórcy. Uczestnik oświadcza, że:
i) przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zdjęcia i tekstu stanowiącego Pracę
Konkursową, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych lub obciążeń na rzecz osób
trzecich,
ii) zdjęcie nie zawiera wizerunku osób fizycznych,
iii) zdjęcie lub tekst nie będzie naruszać żadnych innych praw osób trzecich, iv) wszystkie dane
podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym będą prawdziwe i aktualne. W
przypadku tekstów zawierających cytaty, obowiązkowe jest wskazanie autora cytowanego
tekstu. Pierwszym miejscem publikacji przepisu, będącego pracą konkursową, musi być
podstrona konkursowa na portalu Uwielbiam.pl. Dotyczy to zarówno tekstu jak i zdjęcia w
pracy konkursowej.
3.3. Z zastrzeżeniem pkt. 3.4. 13 najlepszych Prac Konkursowych zostanie wyłonionych przez
Komisję konkursową powoływaną przez Organizatora, przy pomocy kryteriów: atrakcyjności
wizualnej potrawy, oryginalności oraz ilości użytych produktów marek Lubella, Łowicz, Kotlin,
Decomorreno lub Krakus. Zabronione jest umieszczanie w pracy konkursowej zdjęć
i opisów, będących działaniem typu product placement dla marek innych niż Lubella, Łowicz,
Kotlin, Decomorreno, Tymbark lub Krakus.
3.4. Organizator może nagrodzić mniejszą niż 103 ilość Prac Konkursowych (minimalnie jedną),
jeśli liczba prawidłowych Zgłoszeń nie przekroczy 103.
3.5. Wysyłając Zgłoszenie, Uczestnik akceptuje wszystkie punkty zawarte w Regulaminie.
3.6. Komisja Konkursowa, może wykluczyć z Konkursu zgłoszenia, które są obraźliwe, wulgarne,
nie nawiązują do tematu zadania konkursowego lub są plagiatami, czy też są niezgodne z
prawem, a w szczególności naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa
przysługujące osobom trzecim.
3.7. Autor zgłoszonej i nagrodzonej Pracy Konkursowej przenosi na Organizatora, z chwilą
wydania nagrody, autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania Pracami
Konkursowymi, w całości lub w części, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach

eksploatacji wskazanych w pkt 3.11. Autor Pracy Konkursowej przenosi na Organizatora prawo
do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych
w pkt 3.11 oraz upoważnia Organizatora do wyłącznego wykonywania autorskich praw
osobistych (zamiast twórcy).
3.8. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania
przez Organizatora Prac Konkursowych (w całości lub części) zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
3.9. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika, Organizator jest upoważniony
do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika, w celu wykorzystania przez osoby trzecie
do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.
3.10. Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej każdy Uczestnik udziela na rzecz Organizatora
nieodpłatnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie z Pracy Konkursowej na
terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.
3.11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w pkt. 3.7 oraz Licencja, o
której mowa w pkt 3.10, obejmuje prawo do: i) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Pracy
Konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w
szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera (lub innych urządzeń), a także
poprzez jej wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie, tłumaczenie,
przystosowywanie, dokonywanie zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian; ,wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy całości lub części Pracy Konkursowej, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, ii) obrotu oryginałem
albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy w całości lub części, iii) rozpowszechniania
Pracy Konkursowej w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części Pracy Konkursowej, a także
publiczne udostępnianie całości lub części Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja upoważnia także do
tworzenia i korzystania z utworów zależnych (obejmuje prawo zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zależnych), w tym w szczególności ich rozpowszechniania, dokonywania
opracowania Pracy Konkursowej, w tym w szczególności modyfikowania Pracy konkursowej,
dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji, łączenia Pracy konkursowej z innym
utworem bez nadzoru autorskiego.
§4.
NAGRODY
4.1. Nagrodami w konkursie są:
3 NAGRODY GŁÓWNE – jednemu laureatowi przysługuje 1 zestaw, w skład którego wchodzą ZESTAW: RETRO VINTAGE CREAM EKSPRES DO KAWY RUSSELL HOBBS, RETRO VINTAGE
CREAM CZAJNIK RUSSELL HOBBS, RETRO VINTAGE CREAM TOSTER RUSSELL HOBBS, RETRO
VINTAGE CREAM BLENDER KIELICHOWY RUSSELL HOBBS, RETRO VINTAGE CREAM BLENDER
RĘCZNY RUSSELL HOBBS o wartości 1445,00 zł brutto.

100 WYRÓŻNIEŃ – jednemu laureatowi przysługuje 1 zestaw, w skład którego wchodzą: 3
dekoracyjne puszki kakao DecoMorreno o wartości: 13,29 zł brutto
4.2. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości
danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody). Zwycięzca Konkursu
zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz
przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
4.3. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana maksymalnie jedna nagroda.
4.4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
4.5. Zwycięzcą Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
§5.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
5.1. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń konkursowych oraz decydującym o
przyznaniu nagród, o których mowa w § 4 pkt. 4.1 Regulaminu jest Komisja. Komisja rozstrzyga
wszystkie wątpliwości związane z Konkursem.
5.2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
5.3. Wyniki Konkursu zostaną przesłane do Zwycięzców Konkursu, w formie elektronicznej, na
adresy podane w zgłoszeniach.
§6.
SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW
6.1. Wyniki Konkursu i Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie www.uwielbiam.pl, najpóźniej
do 11.01.2019 roku, z zastrzeżeniem pkt 3.4.
§7.
WYDANIE NAGRÓD
7.1. Laureat jest zobowiązany do podania Organizatorowi, w formie wiadomości e-mail
wysłanej zwrotnie na adres e-mail, z którego wysłano do laureata wiadomość o wyniku
Konkursu, w terminie 7 dni od otrzymania tej wiadomości, swoich następujących danych
osobowych.
a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,
c) numer telefonu
Powyższe dane adresowe zostaną wykorzystane w celu realizacji wysyłki nagród. Nagrody
zostaną wysłane przesyłką kurierską.
7.2. Nagroda w Konkursie zostanie wysłana laureatowi do 30 dni od otrzymania przez
Organizatora pełnego adresu laureata.
7.3. Warunkiem wydania nagrody jest podpisanie w chwili odbioru protokołu przekazania
nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§8.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8.1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zakończenia trwania Konkursu
na adres Organizatora. O terminie decyduje data stempla pocztowego.
8.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od daty doręczenia reklamacji do siedziby
Organizatora, włączając w to zawiadomienie uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji. Po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
§9.
DANE OSOBOWE – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
9.1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1),
Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu: „NIE
MARNUJ W ŚWIĘTA” dalej („ Konkurs”) jest Grupa Maspex sp. z o.o sp.k z siedzibą w
Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37 wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000571274, NIP:55126117657.
Dane kontaktowe: e-mail:marketing@maspex.com.
9.2 Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodkonkursy@maspex.com
9.3 Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, odbioru nagrody, a także w celu rozpatrzenia

ewentualnych reklamacji uczestników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest art. 6 ust.1 lit. b ), Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, gdyż przetwarzanie danych
jest niezbędne dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6
ust.1 lit. c ) ww. rozporządzenia, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania
obowiązku prawnego płatnika ,związanego z opodatkowaniem nagród.
9.4.Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
9.5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez czas trwania Konkursu
jak również w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu
uczestnictwa w Konkursie. W przypadku gdy uczestnik Konkursu jest osobą nagrodzoną i z
tytułu otrzymania nagrody na organizatorze Konkursu ciążą obowiązki płatnika, dane osobowe
tego uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa podatkowego związanymi
z obowiązkiem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, przez okres
obowiązkowego przechowywania dokumentacji związanej z obowiązkiem podatkowym,
określony w stosownych, aktualnie obowiązujących przepisach prawa (na dzień rozpoczęcia
niniejszego Konkursu okres ten wynosi 5 (pięć) lat od początku roku następującego po roku, w
którym wydano uczestnikowi nagrodę).
9.6 Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych: Organizatorowi Konkursu, podmiotom
świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów
informatycznych i/lub serwisu www w których gromadzone są dane osobowe uczestników
Konkursu , podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi
pocztowe /kurierskie w celu doręczenia nagród.
9.7 Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe uczestników Konkursu nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
9.8 Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do żądania
przeniesienia danych. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi w
zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

§10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po jego stronie w ciągu 60 dni
roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu pozostanie własnością Organizatora.
10.2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
10.3. Zgłoszenie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji
niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu konkursu „NIE MARNUJ W ŚWIĘTA ”
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA NAGRODY
W KONKURSIE POD NAZWĄ
„NIE MARNUJ W ŚWIĘTA”

Sporządzone pomiędzy: MGD MWS Sp. z o.o. Sp. K , z siedzibą w Wadowicach, ul.
Legionów 37
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Przekazującym

...............................................................................................................
(imię i nazwisko)
...............................................................................................................
(adres)
...............................................................................................................
(Pesel , NIP)
...............................................................................................................
(nr i seria dowodu osobistego)
zwanym dalej Przyjmującym

Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu pod nazwą „NIE MARNUJ
W ŚWIĘTA”
Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci:
ZESTAWU GŁÓWNEGO: RETRO VINTAGE CREAM EKSPRES DO KAWY RUSSELL HOBBS, RETRO
VINTAGE CREAM CZAJNIK RUSSELL HOBBS, RETRO VINTAGE CREAM TOSTER RUSSELL HOBBS,
RETRO VINTAGE CREAM BLENDER KIELICHOWY RUSSELL HOBBS, RETRO VINTAGE CREAM
BLENDER RĘCZNY RUSSELL HOBBS
LUB
ZESTAWU DLA WYRÓŻNIONYCH: 3 PUSZKI DEKORACYJNE KAKAO DECOMORRENO
2. Przyjmujący oświadcza, iż wiadomym mu jest, iż wartość otrzymanej nagrody stanowi
przychód do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych i z tego tytułu jest zobowiązany do zapłaty podatku.*

…………………. (data i miejscowość)
data przekazania i przyjęcia, miejscowość

czytelne podpisy :

……………………………….
Przekazujący

.................................................
Przyjmujący

* ma zastosowanie w przypadku, gdy wartość nagrody nie jest objęta zwolnieniem
przedmiotowym (wartość nagrody do 2000 zł brutto jest zwolniona od podatku)

