Regulamin Konkursu „Moje magiczne drzwi”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady udziału w
konkursie, prowadzonym pod nazwą: „Moje magiczne drzwi” (zwany dalej
„Konkursem”).

2.

Organizatorem Konkursu jest Pegasus Advertising Poland Sp. z o.o. (zwany dalej
„Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Waszyngtona 33/61, 04-030 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000147209, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN, nr NIP: 113-19-40626.

3.

Fundatorem nagród w Konkursie jest PORTA KMI POLAND spółka akcyjna z siedzibą
w Bolszewie, adres: 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 54, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 838 758,
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5850006204, zwana dalej „PORTA”.

4.

Fundator zleca Organizatorowi prowadzenie i organizację Konkursu działającemu w
imieniu i na rzecz Fundatora.

5.

Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.

Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej: www.magia.porta.com.pl.

7.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165 z późn. zm.).

8.

Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu
powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu,
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika
postanowień Regulaminu.

9.

Udział w konkursie nie wymaga zakupu produktów PORTA.

10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany przez
The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o. ani inne podmioty z grupy The Walt Disney
Company, ani też bezpośrednio związany z tymi podmiotami.
11.

Dla potrzeb Konkursu przyjęto następujące definicje:
a)

Konkurs - Konkurs prowadzony pod nazwą ,,Moje magiczne drzwi” organizowany
przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu;

b)

Regulamin – Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu
Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora, Fundatora i Uczestników
Konkursu;

c)

Uczestnik – osoba fizyczna, które zgłasza Projekt w Konkursie i która spełnia
warunki określone w § 3 Regulaminu ;

d)

Autor Projektu – osoba fizyczna która stworzyła Projekt zgłoszony do Konkursu;

e)

Serwis
WWW
–
strona
www.magia.porta.com.pl;

f)

Projekt – przedmiot zadania konkursowego określonego dla Uczestników w
trakcie trwania Konkursu, szczegółowo opisany w § 2 Regulaminu jak również
jego obraz utrwalony i zgłoszony do Konkursu przez Uczestnika;

g)

Nagrody – nagrody wymienione w § 7 przyznawane Uczestnikom zgodnie z
niniejszym Regulaminem.

h)

Formularz Zgłoszeniowy – elektroniczny formularz, o którym mowa w § 4
Regulaminu, udostępniany w Serwisie WWW, zawierający dane i oświadczenia
Uczestnika, którego wypełnienie jest warunkiem udziału w Konkursie;

i)

Formularz Odbioru Nagrody – elektroniczny formularz, o którym mowa w § 8 ust.
1 Regulaminu, przesyłany nagrodzonemu Uczestnikowi, zgodnie z ww.
postanowieniem Regulaminu, zawierający dane Uczestnika, niezbędne do
wydania Nagrody;

j)

Jury – powołane przez Porta i Organizatora zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu jury,
czuwające nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizujące wszelkie
powierzone mu przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w
związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniające Zwycięzców
Konkursów i przyznające Nagrody na zasadach określonych Regulaminem.

k)

Zwycięzca – Uczestnik Konkursu, któremu przyznano jedną z Nagród.

internetowa

konkursu

pod

adresem

§ 2 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.

Celem Konkursu jest nagradzanie osób, które, na zasadach i warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie, najlepiej wykonały zadanie konkursowe, o którym mowa w
ust. 2 poniżej.

2.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu „Magicznych drzwi” („Projekt”) i
zgłoszenie go przez Uczestnika w Serwisie WWW, w terminie wskazanym w
niemniejszym § 2 ust. 6 lit. a).

3.

Zadanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może być wykonany dowolną techniką (np.
jako praca plastyczna, rękodzieło, projekt komputerowy, itp.), przy czym mając na
uwadze, że Projekty zgłaszane są do Konkursu wyłącznie poprzez Serwis WWW, w
zależności od techniki wykonania zadania, do zgłoszenia należy załączyć Projekt w
formie pliku jpg, png lub pdf, o rozmiarze pliku nie większym niż 10 MB.

4.

Projekty zgłoszone do Konkursu muszą być pracami własnymi, wykonanymi
samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą przyjmowanie), nigdzie
wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Zgłoszenie
Projektu do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji w powyższych
zakresach.

5.

Projekt nie może zawierać treści, które mogłyby:
a) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw
autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą
przedsiębiorstwa;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób,
zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie
wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy
obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajów.
6.

Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 25 października 2021 r. do dnia 15
stycznia 2022 r. przy czym:
a) Uczestnicy mogą zgłaszać Projekty w Serwisie WWW od 25 października 2021 r., od
godziny 10:00 do 10 grudnia 2021 r., do godziny 23:59.
b) w okresie od 11 grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. nastąpi wyłonienie zwycięzców
Konkursu.
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty zakończenia Konkursu wydłużenia lub skrócenia okresu jego trwania w przypadku zaistnienia siły wyższej
lub w sytuacji, gdyby zmianie ulec miałaby data premiery i/lub emisji filmu „Nasze
Magiczne Encanto” w kinach. O takim działaniu Uczestnicy zostaną powiadomieni
z minimum 3 dniowym uprzedzeniem w Serwisie WWW oraz poprzez informację
wysłaną za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości sms.

7.

Projekty, będą wykorzystywane w działaniach marketingowych PORTA, tj publikowane
na stronach www PORTA oraz w social media PORTA.

§ 3 UCZESTNICY

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która
łącznie spełnia następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) jest Autorem Projektu lub posiada wszelkie uprawnienia oraz wymaganą zgodę
Autora na zgłoszenie Projektu do Konkursu, na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie.
c) zgłosi Projekt w Serwisie WWW w terminie wskazanym w § 2 ust. 6 lit a) Regulaminu;
d) nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek
pracy, Organizatora lub Porta, ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się
małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia;
e) posiada miejsce zamieszkania w Polsce, w Rumunii lub na Węgrzech.

2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku
dokonania zgłoszenia Projektu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz
innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji
Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres
mailowy Uczestnika wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Decyzja Organizatora o
wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna, co nie wyklucza prawa Uczestnika do
dochodzenia przysługujących mu roszczeń postępowaniu sądowym.

§ 4 PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie
warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
a) posiadać aktywne konto mailowe;
b) wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu;
c) podać niezbędne dane osobowe oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie,
zgodnie z Regulaminem Konkursu, w szczególności zgodnie z § 11 Regulaminu;
d) spełniać kryteria określone w § 3 powyżej;
e) zgłosić swój udział w Konkursie poprzez w Serwisie WWW, do dnia 10 grudnia
2021 roku do godziny 23:59.
f) wyrazić zgodę na wykorzystanie przesłanego Projektu w działaniach
marketingowych PORTA, o których mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez łączne wykonanie następujących
czynności:
a)
b)

c)

wejście na stronę Serwisu WWW, przed datą wskazaną w ust. 1 lit. e) powyżej i
wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego przez podanie swoich danych
osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego),
zaakceptowanie wymaganych zgód wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym
oraz złożenie zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oświadczeń oraz
przesłanie za pośrednictwem Serwisu WWW Projektu, w formacie określonym w §
2 ust. 3 Regulaminu.

3. Po otrzymaniu przez Organizatora kompletnego zgłoszenia udziału w Konkursie,
Uczestnik otrzyma automatyczną wiadomości e-mail z potwierdzenia doręczenia
zgłoszenia Uczestnika oraz z prośbą o potwierdzenie przez Uczestnika faktu dokonania
zgłoszenia .
4. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy w Serwisie WWW Uczestnik zostanie poproszony
o:
a)
b)
c)

akceptację Regulaminu Konkursu;
podanie danych osobowych Uczestnika w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, numery telefonu komórkowego;
wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika oraz Autora w
działaniach marketingowych PORTA, o których w § 2 ust. 7 Regulaminu, w związku
z udziałem w Konkursie.

5. Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z Konkursem jest dobrowolne,
ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik przystępując do Konkursu ma
obowiązek podania Organizatorowi danych aktualnych i zgodnych ze stanem
rzeczywistym, a w przypadku zmiany danych w okresie trwania Konkursu Uczestnik
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora niezwłocznie po zaistnieniu
zmiany.
6. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 10 grudnia 2021 r., do godziny 23:59
włącznie.
7. W przypadku przerw w działaniu Serwisu WWW w okresie zgłaszania Projektów, o
którym mowa w § 2 ust. 6 lit. a), Organizator może przedłużyć okres zgłaszania Projektów,
jednakże nie dłużej niż do dnia 11.12.2021, do godziny 23:59.

8. Uczestnik Konkursu ma prawo w każdej chwili, w czasie trwania Konkursu, do
dobrowolnej rezygnacji z udziału w Konkursie poprzez wysłanie informacji o rezygnacji z
udziału w Konkursie na email: magia@porta.com.pl.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu, przesyłając Formularz Zgłoszeniowy oświadcza, iż przysługuje mu
pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1191 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Projektu
Uczestnika oraz do wykorzystania Projektu przez Organizatora i/lub Porta w działaniach
marketingowych Porta, o których mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu. W przypadku, gdy
Uczestnik nie jest Autorem Projektu Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi
prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od Autora i/lub właściwych organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Projektu
w sieci Internet oraz do wykorzystania Projektu przez Organizatora i/lub Porta w
działaniach marketingowych Porta, o których mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu.
2. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Projektu jest
zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i / lub
Porta w związku z opublikowaniem Projektu w sieci Internet oraz wykorzystaniem w
działaniach marketingowych Porta, o których mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu, w
szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Projektu w sieci
Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi.
3. W przypadku, gdy w Projekcie zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik
Konkursu oświadcza, że posiada zgodę osób, których wizerunek przedstawiony jest w
Projekcie na rozpowszechnianie ich wizerunku.
4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść
Organizator i/lub Porta z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z
prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.
8. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie w serwisach Porta i/lub Organizatora oraz
rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Porta Projektu Uczestnika, w tym w
szczególności publikowanie Projektu na stronach www PORTA oraz w social media
PORTA przez okres trwania i po zakończeniu Konkursu.
5. Organizator ma prawo pomiąć w Konkursie Projekty, które zawierać będą treści
sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi
obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Porta, prawa osób
trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby
skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę,
narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter
pornograficzny.
6. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo
Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla
wszelkich twórców Zgłoszenia.

§ 6 ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Oceny Projektów oraz wyboru zwycięzców Konkursu dokona jury Konkursu, powołane
przez Organizatora i Porta, składające się z pięciu pracowników Porta (zalej zwane „Jury”).
2. Jury wybierze najlepsze Projekty kierując się następującymi kryteriami:
a) Staranności pracy
b) Kreatywności
c) Zgodności z tematem konkursu
d) Oryginalności
e) Wykorzystanych technik
f) Dbałości o szczegóły
3. W Konkursie Jury wybierze 55 Zwycięzców, przy czym zostaną przyznane następujące
nagrody:
a) Trzy Nagrody Główne za zajecie pierwszego miejsca
b) Jedna Nagroda za zajęcie 2 miejsca
c) Jedna Nagroda za zajęcie 3 miejsca
d) 25 nagród rzeczowych pierwszego stopnia
e) 25 nagród rzeczowych drugiego stopnia
4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi w dniu 15 stycznia 2022 roku
za
pośrednictwem Serwisu WWW. Zwycięzcy zostaną dodatkowo powiadomieni mailowo
o wygranej.
5. Decyzja Jury w przedmiocie wyboru Zwycięzców i przyznania Nagród jest ostateczna i
nie przysługuje od niej odwołanie. Pozostaje to bez wypływu na prawo Uczestnika do
dochodzenia przysługujących mu roszczeń postępowaniu sądowym
6. Jury może odstąpić od przyznania pierwszej lub kolejnych Nagród jeśli Projekty
zgłoszone do Konkursu nie spełniają kryteriów przewidzianych Regulaminem, nawet
jeśli wpłynie tylko tyle Projektów, ile jest przewidzianych Nagród.

§ 7 NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są :
a) Trzy Nagrody Główne: Konsola Playstation 5;
b) Jedna Nagroda za zajęcie 2 miejsca: iPhone 12 mini;
c) Jedna Nagroda za zajęcie 3 miejsca: zestaw hulajnoga i opaska sportowa
Xiaomi Miband 6;
d) 25 nagród rzeczowych pierwszego stopnia: Zestaw Słuchawki i brelok
brandowane logo marki Disney;
e) 25 nagród rzeczowych drugiego stopnia: Kubek termiczny i
Brelok
brandowane logo marki Disney.
2. Specyfikacji techniczna Nagród dostępna jest pod adresem mailowym podanym
Serwisie WWW.
3. Uczestnik nie może wymienić Narody na gotówkę.
4. W przypadku zaistnienia wątpliwości czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w
niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do
czasu wykazania przez Uczestnika Konkursu, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w
niniejszym Regulaminie.

§ 8 ODBIÓR NAGRÓD
1.

W celu odebrania Nagrody Uczestnik zobowiązany jest wypełnić Formularz Odbioru
Nagrody, wysyłany przez Organizatora na adres email podany przez Uczestnika w
Formularzu Zgłoszenia, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od
dnia i godziny przekazania informacji o wygranej w wiadomości e-mail, pod rygorem
utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych
do skutecznej realizacji prawa do Nagrody. Po prawidłowym wypełnieniu formularza
odbioru Nagrody, Zwycięzca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres
email, podany podczas zgłoszenia do Konkursu.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad
wskazane w Formularzu Odbioru Nagrody, jeżeli będą one niezbędne w celu
przekazania Nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku dochodowego od osób
fizycznych.

3.

Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Narody, jeżeli:
 przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
 nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
 naruszy postanowienia § 5niniejszego Regulaminu;
 nie skontaktuje się z Organizatorem, zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej;
 w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.

Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia którejkolwiek z Nagród inną
Nagrodą, w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, wydanie Nagród
nie będzie możliwe. W przypadku wyczerpania zapasu zamówionej Nagrody, Uczestnik
Konkursu zostanie powiadomiony o tym fakcie przez Organizatora. W takim wypadku
Organizator jest zobowiązany zaproponować Zwycięzcy nagrodę inną, podobną, o
zbliżonych cechach, wyglądzie, parametrach i wartości.

5.

Dostawa Nagrody zostanie zrealizowana w terminie 30 dni roboczych od daty
potwierdzenia jego przyjęcia.

6.

Koszt dostarczenia Nagrody pokrywa Organizator.

7.

Nagroda, która nie zostanie odebrana przez Uczestnika, lub której odbioru Uczestnik
odmówił, przepada.

8.

W przypadku, gdy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o
podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.)
wydanie Nagród, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, Organizator, jako płatnik
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród
Zwycięzcom obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości
Nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z
tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% łącznej wartości danej
Nagrody (dalej „Dodatkowa nagroda pieniężna”). Dodatkowa nagroda pieniężna nie
podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, a służy jedynie sfinansowaniu podatku
dochodowego od osób fizycznych.

9.

Laureaci konkursu zamieszkujący na terenie Rumunii i Węgier otrzymają, po
zakończeniu roku w którym otrzymali nagrodę, informację o wartości przyznanej
nagrody (deklaracja IFT-1)

§ 9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE NAGRÓD
1.

Przy odbiorze Nagrody Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności
osoby ją wydającej. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z
zamówieniem należy wypełnić formularz reklamacji przesyłki w tym uzyskać podpis
osoby wydającej Nagrodę (kuriera).

2.

Organizator i PORTA nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość doręczenia listów,
przesyłek, a także za wszelkie inne działania poczty lub firmy kurierskiej.

3.

Organizator i PORTA nie ponoszą odpowiedzialności za Nagrody zniszczone lub
noszące ślady użytkowania, których odbiór pisemnie poświadczył Uczestnik.

4.

Organizator i PORTA nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
opóźnieniem lub nie doręczeniem Nagrody, wynikające z błędnego podania przez
Uczestnika adresu dostarczenia Nagrody.

5.

Reklamacje dotyczące uszkodzenia Nagrody będą rozpatrywane na podstawie
przesłania informacji pod adresem poczty elektronicznej magia@porta.com.pl z
dopiskiem w tytule wiadomości „Reklamacja nagroda – Moje magiczne drzwi”

6.

Reklamacje dotyczące uszkodzenia Nagrody powinny
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania Nagrody.

być

zgłoszone

w

10. W przypadku uwzględnienia przez Organizatora reklamacji dotyczącej uszkodzenia
Nagrody, Nagroda zostanie wymieniona w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji na Nagrodę tego samego rodzaju, o ile będzie ona dostępna. Jeżeli Nagroda
nie będzie już dostępna, Organizator wymieni uszkodzoną lub niezgodną z
zamówieniem Nagrodę na Nagrodę inną, podobną, o zbliżonych cechach, wyglądzie,
parametrach i wartości.
11.

W przypadkach innych niż uszkodzenie Nagrody, o których mowa powyżej, reklamacje
Nagród, posiadających kartę gwarancyjną lub jej odpowiednik, mogą być zgłaszane
wyłącznie bezpośrednio przez Uczestnika, w punktach serwisowych podanych na tych
dokumentach. W celu umożliwienia realizacji uprawnień Uczestnika wynikających z
gwarancji, na prośbę Uczestnika Organizator udostępni Uczestnikowi dokument
sprzedaży, niezbędny do dokonania reklamacji.

12.

Jeżeli postanowienia tego rozdziału nie stanowią inaczej, do rozpatrywania reklamacji
dotyczących Nagród, w szczególności reklamacji związanych z niedostarczeniem
zamówionej Nagrody, stosuje się odpowiednio postanowienia z § 10 dotyczące
reklamacji z tytułu przebiegu Konkursu.

§ 10 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Organizatora w czasie trwania Konkursu lub zgłaszane za pośrednictwem emaila
magia@porta.com.pl w terminie do 15 stycznia 2022 r. z dopiskiem ”Reklamacja – Moje
magiczne drzwi". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia
reklamacji na adres Organizatora.
2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie
Uczestnikom.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres email
Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia Organizatorowi.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik, o
decyzji Organizatora, zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres
Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Pozostaje to bez wypływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu
roszczeń postępowaniu sądowym.”.

§ 11 DANE OSOBOWE
1.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest PORTA
KMI POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Bolszewie, adres: 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna
54, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000 838 758, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5850006204.

2.

Administrator przetwarza dane osobowe w ramach organizacji Konkursu zgodnie z
rozporządzeniem 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”).

3. Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się
pod adresem e-mail: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor
ochrony danych Porta”, ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia lub pod adresem.
Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z
organizacją Konkursu należy kierować do Organizatora listownie na adres: Pegasus
Advertising Poland Sp. z o.o., ul. Korfantego 8a, 01-946 Warszawa lub przez email:
RODO@pegasus.pl
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz Autorów
Projektów jest zgoda w myśl art. 6 ust. 1 RODO, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw.
wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do Organizatora zgłoszenia
konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe będą również
przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem
Administratora jest obrona lub dochodzenie roszczeń. Dodatkowo dane osobowe
Laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze, przy czym obowiązki te wynikają z art. 42a ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak
wzięcie udziału w Konkursie
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Autorów Projektów będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Laureatów (przez okres 6 miesięcy
od daty zakończenia Konkursu). Dane osobowe Laureatów Konkursu będą

przetwarzane w celu przekazania nagrody (przez okres 3 miesięcy od dnia wyboru
nagrody), celów postępowania reklamacyjnego dotyczącego nagród rzeczowych (przez
okres 2 lat od daty dostarczenia nagrody) oraz dla celów dowodowych dla organów
podatkowych (przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym została wydana nagroda).
7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Organizator realizujący Konkurs na zlecenie Administratora, czyli Pegasusu
Advertising Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Waszyngtona 33/61
(04-030), KRS 0000147209,
b) uprawnione organy publiczne,
c) podmioty z którymi Administrator współpracuje w zakresie przeprowadzenia
Konkursu (takie jak: agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi
pocztowe lub kurierskie, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz
niszczenia dokumentacji, podmioty świadczące usługi pomocy prawnej oraz
dochodzenia lub obrony roszczeń, etc.).
8. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczej (EOG).
9. Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał
Administrator na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na
szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu.
g) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od
Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
aby Organizator przesłała dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże
Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.
10. Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem
w sposób wskazany w 3 powyżej.
11. Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail podany w punkcie 4
wiadomość o temacie "Wycofanie zgody na przetwarzanie danych". W treści
wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użył
w Konkursie. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w
Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
12. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej
z Konkursem: magia@porta.com.pl.

2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości
wartości Nagrody. Wszelkie spory, wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z
Konkursem, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

3. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z
przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od
zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę
danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Projektu będzie
sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi
obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą
powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

6. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter
informacyjny. Wizerunek Nagród przedstawiony w materiałach promocyjnoreklamowych, w szczególności w Katalogu Nagród, może odbiegać od ich rzeczywistego
wyglądu.

7. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu w Serwisie WWW oraz w
siedzibie Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie
zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 3-dniowym wyprzedzeniem w Serwisie WWW
zawierającym zestawienie zmian Regulaminu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do
Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez
Uczestnika stosownej ich aktualizacji. Przesłanie informacji, powiadomień bądź Nagród
w Konkursie z wykorzystaniem danych podanych przy przystąpieniu do Konkursu lub w
dalszym toku Konkursu przez Uczestnika uważa się za skutecznie dokonane wobec
Uczestnika.

10. Podmiotem organizującym i odpowiedzialnym za spełnienie wszystkich warunków
Konkursu jest Organizator.

11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.

