REGULAMIN Konkursu
prowadzonego pod nazwą
„Uwolnij przedszkola od smogu”.
§ 1. Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki konkursu
(zwanego dalej „Konkursem”) prowadzonego pod nazwą „Uwolnij przedszkola
od smogu”, stanowiącego przedsięwzięcie marketingowe Electrolux Poland Sp.
z o. o. NIP 521-008-43-88 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Warszawie Numer KRS: 0000029692 wysokość kapitału
zakładowego: 272 731 500,00 ZŁ (zwanej dalej „Sponsorem”).
2. Celem konkursu jest promowanie wolnego od zanieczyszczeń powietrza w
miejscach, gdzie przebywają dzieci.
3.Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie na stronie przedszkolabezsmogu.pl i
zlobkibezsmogu.pl
4. Podmiotem finansującym Konkurs jest Sponsor.
5. Obsługę i realizację Konkursu prowadzi agencja Feno Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Finlandzkiej 10 (03-903 Warszawa), wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000364648, NIP 8442333990 (zwana dalej „Organizatorem”).
6.Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja
Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.
§ 2 Zasady Konkursu
1. Konkurs będzie trwać w dniach od 6.03.2018 o godz. 00:00 do 30.03.2018 o
godz. 16:00, publikacja wyników nastąpi w dn. 10.04.2018
(dalej „Okres Trwania Konkursu”).
2. Zadaniem konkursowym jest zdobycie największej ilości głosów oraz
spełnienia pozostałych warunków określonych w § 3.
3. Komunikacja pomiędzy Uczestnikiem a Sponsorem i Organizatorem będzie
się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierowanej na
następujący adres e-mail Organizatora: electrolux@fenomem.pl.
4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Organizator może usunąć dowolne zgłoszenie ze Strony internetowej, w
szczególności, gdy stwierdzi, że zgłoszony przez Uczestnika materiał:
5.1. Narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,
5.2. Zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść,
dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną
itp.),
5.3. Zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,
5.4. Narusza prawa autorskie, dobra osobiste lub godność innych osób,
5.5. Zawiera treść reklamową (z wyłączeniem marki "Electrolux").
6. Usunięcie zgłoszenia jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z
Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w
przypadku wykrycia jakiejkolwiek próby oszustwa, polegającej w szczególności
na:
7.1. Stosowaniu jakiegokolwiek oprogramowania mającego na celu
wpłynięcie na przebieg Konkursu.
7.2. Złamaniu zabezpieczeń systemu lub wykorzystywaniu ewentualnych
luk w nim istniejących.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia oddanych głosów z
Konkursu w przypadku wykrycia jakiejkolwiek próby oszustwa, polegającej w
szczególności na:
8.1. Stosowaniu jakiegokolwiek oprogramowania mającego na celu
wpłynięcie na przebieg Konkursu.
8.2. Złamaniu zabezpieczeń systemu lub wykorzystywaniu ewentualnych
luk w nim istniejących.
8.3. Używaniu fałszywych adresów email.
§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie i głosowanie
1. Uczestnictwo w konkursie:
1.1. Konkurs organizowany jest dla przedszkoli i żłobków wpisanych do
właściwych ewidencji lub rejestrów działających na terenie Polski.
1.2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie placówki do
programu na podstawie formularza zgłoszeniowego przez Stronę
Internetową przedszkolabezsmogu.pl.
1.3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie najbliższej
rodziny pracowników Organizatora lub Sponsora. Pracownikiem w rozumieniu
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora lub Zleceniodawcy
na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem lub
Zleceniodawcą na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (w szczególności na
podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny
pracownika Organizatora lub Zleceniodawcy uważa się jego rodziców, dzieci,
rodzeństwo, wnuki, małżonków, przyrodnich dzieci i rodziców.
3. Zgłoszenie przedszkola lub żłobka do udziału w programie wymaga
wypełnienia formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularzem”) za
pośrednictwem Strony Internetowej przedszkolabezsmogu.pl.
4. Organizator uprawniony jest do usunięcia zarejestrowanego przedszkola lub
żłobka, jeśli dane zawarte w formularzu rejestracyjnym będą niekompletne lub
fałszywe.
5. Zgłoszenia może dokonać każda pełnoletnia osoba związana ze zgłoszonym
przedszkolem lub żłobkiem, taka jak pracownicy, rodzice i rodziny dzieci
uczęszczających do danego przedszkola lub żłobka. Zgłoszenia do konkursu
mogą być dodawane w Okresie Trwania Konkursu.
6. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkuje wykluczeniem z
uczestnictwa w konkursie.
7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny a uczestnictwo bezpłatne.
8. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym
także prawa do wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby i
podmioty.
9. Sponsor może podjąć decyzję o pozbawieniu Uczestnika prawa do udziału w
Konkursie w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika zasad
Regulaminu lub w przypadku podjęcia przez Uczestnika działań naruszających
dobre imię (obraźliwe sformułowania, wulgaryzmy, reklama konkurencyjnej
marki) Sponsora lub jego renomę. Usunięty Uczestnik traci prawo do Nagrody,
a jeśli Nagrodę już uzyskał, Sponsor może żądać zwrotu jej równowartości.
Uczestnik, który został z pozbawiony prawa do udziału w Akcji promocyjnej
traci prawo do możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
10. Głosowanie:
10.1 Oddanie głosu na stronie internetowej przedszkolabezsmogu.pl, na
wybrane zgłoszenie umieszczone w ramach Strony internetowej. Każdy
głosujący może oddać jeden głos na dane przedszkole lub żłobek w ciągu
jednej godziny. Po upływie tego czasu głosujący może oddać kolejny głos
na dane przedszkole lub żłobek. Głosujący może głosować na dowolną
liczbę przedszkoli lub żłobków.
10.2. Głosowanie odbywa się w Okresie Trwania Konkursu.

10.3. Aby oddać głos należy zaakceptować niniejszy Regulamin i
zarejestrować adres email na Stronie Internetowej, na który wysłana
zostanie wiadomość z linkiem weryfikacyjnym. Po prawidłowym użyciu
otrzymanego linku głos jest doliczany do punktacji wybranego wcześniej
przedszkola lub żłobka. Po pozytywnej weryfikacji dany adres email nie
wymaga kolejnych weryfikacji aby brać udział w głosowaniu.
§ 4 Wyłanianie zwycięzców i nagrody
1. Nagrody przewidziane w konkursie to:
- 25 (słownie: dwadzieścia pięć, po jednym na Laureata) Oczyszczaczy powietrza
ELECTROLUX EAP450 o wartości 1 690 zł brutto każdy za zajęcie 25
pierwszych miejsc oraz kwota przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego w
związku z wygraniem przez Uczestnika Nagrody, płatna przez Organizatora
bezpośrednio na rzecz odpowiedniego urzędu skarbowego.
2. Łączna liczba Nagród jest ograniczona do 25 sztuk. Nad przebiegiem
konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, która nagrodzi 25 zgłoszeń,
które uzyskały największą liczbę głosów. W trakcie trwania Konkursu każde
przedszkole lub żłobek wygrać może tylko raz.
3. Wyniki będą publikowane na Stronie internetowej pod adresem
www.przedszkolabezsmogu.pl w zakładce „Nagrodzeni” w dniu 10.04.2018
4. Organizator dokona weryfikacji danych Zwycięzców w terminie 30 dni
roboczych od publikacji wyników konkursu, poprzez kontakt telefoniczny lub
emailowy z dyrekcją zwycięskich przedszkoli lub żłobków.
5. Przyznanie Nagród jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia przez
Uczestnika wszystkich warunków wskazanych w § 3 Regulaminu.
6. Zwycięzcy Nagród zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej za
pośrednictwem zakładki „Nagrodzeni” na stronie internetowej
przedszkolabezsmogu.pl.
§ 5. Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja
Konkursowa powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą 2 osoby po
stronie Organizatora oraz 1 osoba po stronie Sponsora.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
2.1. Sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki
uczestnictwa w Konkursie
2.2. Wybór zwycięzców Konkursu
2.3. Rozpatrywanie reklamacji

§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014,
poz. 1182) oraz w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „RODO”) jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (01-217 Warszawa, ul. Karolkowa 30).
Administrator powierzył przetwarzanie danych Organizatorowi w celu
przeprowadzenia Akcji promocyjnej oraz Konkursu.
2. Electrolux Poland sp. z o.o. może przetwarzać następujące kategorie danych
osobowych:
a.

imię i nazwisko Uczestnika,

b.

adres poczty elektronicznej,

3. Wypełniając formularz rejestracyjny Uczestnik podaje dane osobowe, których
podanie jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej i Konkursie
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych
osobowych może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w Akcji
promocyjnej i Konkursie
4. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z przeprowadzeniem Akcji
promocyjnej oraz Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami lub reklamacji,
a także w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody w celu przesyłania
informacji handlowej przez Electrolux Poland sp. z o.o. .
5. Electrolux Poland sp. z o.o. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo
danych osobowych Uczestnika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych.
6. Dane Uczestnika przetwarzane będą przez okres trwania Akcji promocyjnej
oraz Konkursu, a po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym dla dochodzenia
roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Dane
Uczestnika, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i
marketingowych przetwarzane będą w tym celu aż do wycofania zgody.
7.Uczestnik ma prawo do wglądu i modyfikacji oraz usunięcia swoich danych
osobowych. Usunięcie danych może skutkować niemożliwością dalszego
świadczenia Usługi.
8. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi na naruszenie przepisów ochrony
danych osobowych do GIODO lub innego organu nadzorczego.
10. Electrolux Poland sp. z o.o. może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie
danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 28 RODO, powierzać
przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w
szczególności świadczącym usługi hostingowe, marketingowe.
§ 7. Postępowanie reklamacyjne
1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu
Konkursu oraz sposobu rozdziału opisanych w Regulaminie nagród.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres osoby
składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości przebiegu Konkursu mogą być
zgłaszane w terminie 20 dni od daty zakończenia Akcji promocyjnej za pomocą
listu poleconego lub przesyłki kurierskiej wysłanych na adres Organizatora: ul.
Finlandzka 10, 03-903 Warszawa. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data nadania listu lub przesyłki kurierskiej.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni liczonych
od dnia otrzymania reklamacji.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany
przez Organizatora za pośrednictwem pisemnego oświadczenia wysłanego na
adres wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest wiążący dla wszystkich stron Konkursu, tj. Sponsora,
Organizatora oraz Uczestników. Regulamin ustala obowiązujące zasady i
warunki uczestnictwa w Konkursie, procedury wyłaniania zwycięzców i
przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki wszystkich stron Konkursu.
2. Zmiany regulaminu wymagają ogłoszenia zgodnie z ust. 3 i nie mogą być
mniej korzystne dla Uczestników niż w dniu rozpoczęcia konkursu.
3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibach Sponsora i Organizatora, a
także na stronie przedszkolabezsmogu.pl.
4. Wszelkie inne informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach,
w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie
charakter informacyjny.
5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę
majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego
udziału w Konkursie.
6. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu
naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku, kiedy takie
naruszenie stanowiło będzie zgłoszenie udziału w Konkursie przez Uczestnika

lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika związane z Konkursem. We
wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych
Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy
techniczne, inne niż leżące po ich stronie, mające wpływ na wypełnienie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

