Regulamin konkursu
„1000 złotych pomysłów na wakacje”
§ 1. Postanowienia ogólne

1.
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich
odbywa się konkurs pod nazwą „1000 złotych pomysłów na wakacje” (dalej:
„Konkurs”).
2.
Organizatorem Konkursu jest GREY WORLDWIDE WARSZAWA Sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do
rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta
rejestrowe pod numerem KRS 0000028235, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej NIP 5260151187 oraz numer statystyczny REGON 010565020 o kapitale
zakładowym w wysokości 180.800,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset
złotych), (dalej: „Organizator”), działający na zlecenie mBank S.A. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta
rejestrowe pod numerem KRS 0000025237, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej NIP 5260215088 oraz numer statystyczny REGON 001254524, o kapitale
zakładowym według stanu na dzień 2 maja 2018 r. w wysokości 169.248.488,00 PLN
(słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta
osiemdziesiąt osiem złotych) wpłaconym w całości, (dalej: „mBank”);
3.
Organizator informuje, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od
przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
4.
Konkurs zostanie ogłoszony przez youtubera Karola Gązwa (dalej „Blowek”) na
profilu prowadzonym przez Blowka na serwisie społecznościowym Instagram® na
profilu blowek5, a także na prowadzonej przez niego na Facebooku® stronie pod
adresem https://www.facebook.com/minecraftblow w dniu 14.06.2018 r. Ponadto
informacja o konkursie zostanie przekazana przez Blowka na jego kanale na Youtubie na
stronie
https://www.youtube.com/user/MinecraftBlow (dalej „Kanał Blowek”)
w dniu 14.06.2018 r.
5.
Szczegółowe informacje na temat zasad organizacyjnych Konkursu oraz jego
przebiegu zostaną udostępnione na stronie konkursowej, prowadzonej w sieci Internet
pod adresem URL www.1000zlotychpomyslow.pl (dalej „Strona Konkursowa”).
§ 2. Czas trwania Konkursu

1.
Konkurs rozpoczyna się od dnia 14.06.2018 r. od godziny 19:30 i trwa do dnia
11.07.2018 r. do godziny 23:59 (dalej „Czas trwania konkursu”). Okres ten nie
obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
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2.
Poszczególne rozrywki trwają 7 dni kalendarzowych od daty startu. Pierwsza
rozgrywka rozpocznie się dnia 14.06.2018 r. o godzinie 20:00, a zakończy 20.06.2018 r.
o godzinie 23:59. Druga rozgrywka rozpocznie się dnia 21.06.2018 r. o godzinie 00:00, a
zakończy 27.06.2018 r. o godzinie 23:59. Trzecia rozgrywka rozpocznie się dnia
28.06.2018 o godzinie 00:00, a zakończy się dnia 04.07.2018 o godzinie 23:59. Czwarta
rozgrywka rozpocznie się dnia 05.07.2018 o godzinie 00:00, a zakończy się dnia
11.07.2018 o godzinie 23:59.
3.
Miejscem prowadzenia Konkursu jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
W Czasie trwania konkursu przewidziane są 4 (cztery) rozgrywki. Wyniki
Konkursu będą ogłaszane w każdy piątek do godziny 15.00 tj. w dniach 22.06, 29.06,
6.07 i 13.07 w następujących miejscach:
a)
na Stronie Konkursowej;
b) na profilu prowadzonym przez Blowka na serwisie społecznościowym
Instagram ® na profilu blowek5;
c)
na portalu społecznościowym Facebook®, na stronie Blowka pod adresem:
https://www.facebook.com/minecraftblow;
5.
Wyniki Konkursu uznaje się za ogłoszone z chwilą ich publikacji na Stronie
Konkursowej;
§ 3. Zasady Konkursu

1.
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy” lub
indywidualnie „Uczestnik”), które ukończyły trzynasty rok życia, posiadają ograniczoną
zdolność do czynności prawnych i nie są ubezwłasnowolnione częściowo.
2.
Aby przystąpić do Konkursu należy posiadać lub założyć konto na profilu
społecznościowym instagram.com i opublikować na swoim profilu na Instagramie®,
zdjęcie (zwane dalej: „Zdjęcia” lub indywidualnie „Zdjęcie”) ukazujące oryginalny
pomysł Uczestnika na spędzenie okresu wakacyjnego. Zdjęcia należy opublikować
dodając łącznie:
(1) unikalny/e hashtagi (znacznik poprzedzony #), (2)
#1000zlotychpomyslow, (3) #mbank; lub (4) oznaczyć lokalizację mBank Polska
Konkurs 1000 pomysłów, Piątek.
3. Profil Instagram® Uczestnika musi być ‘publiczny’ (nie może w ustawieniach
oznaczony być jako ‘prywatny’).
4.
Zdjęcie może ukazywać wyłącznie wizerunek Uczestnika (nie mogą być na nim
widoczne wizerunki osób trzecich).
5.
W każdej z rozgrywek będą brały udział Zdjęcia, które zostaną udostępnione w
czasie trwania danej rozgrywki zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu. O momencie
udostępnienia zdjęcia decyduje data zarejestrowania go przez serwis społecznościowy
Instargam®.
6.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisów
społecznościowych Instagram® i Facebook®. Serwis Instagram® i Facebook® nie
ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz
skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane jedynie do
Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób, w szczególności nie
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powinny być kierowane do właściciela lub administratora serwisu społecznościowego
Instagram®.
7.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, w szczególności
niedopuszczalne jest tworzenie kont osobistych na portalu Instagram®
z wykorzystaniem personaliów osób trzecich i dokonywanie zgłoszeń konkursowych
w ich imieniu.
8.
Udział w Konkursie i związane z nim udostępnianie danych jest całkowicie
dobrowolne. Uczestnik jest związany warunkami niniejszego Regulaminu.
9.
W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste
w serwisie Instagram®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu
Instagram® (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne
z rzeczywistością.
10.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora ani
mBank, ani członkowie ich rodzin. Uczestnikami konkursu nie mogą być również
członkowie rodziny Blowka. Pod pojęciem rodziny należy rozumieć wstępnych,
zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
11.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
12.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie i wysłać dowolną
liczbę Zdjęć, jednakże Nagrodę o której mowa w § 4 można wygrać tylko raz .
13.
Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem
niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała trzyosobowa
Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora.
14.
Zdjęcie nie może zawierać treści uznanych za obraźliwe, ani też niecenzuralnych.
Zdjęcie musi stanowić przejaw osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać
praw osób trzecich i powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli Zdjęcie będzie naruszać
prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych, logo,
wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, będzie
niestosowne, obraźliwe, wulgarne lub będzie w inny sposób naruszać dobre obyczaje,
uczucia religijne, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, a
także jeżeli będzie zawierać treści reklamujące konkurentów mBanku lub produkty
konkurentów mBanku, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika
ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie.
15.
W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia postanowień Regulaminu,
uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych
praw osób trzecich Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika ze
skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie.
16.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu
łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, oraz Strony
Konkursowej, chyba że można mu przypisać winę umyślną.
17.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie
Strony Konkursowej chyba, że można mu przypisać winę umyślną.
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18.
Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych
poniesionych przez Uczestnika wydatków.
19.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania
określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że
spełnia wszystkie warunki Regulaminu.
20.
Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji
dotyczących Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią
w szczególności informacji handlowej ani marketingowej oraz będą przekazywane
poprzez serwis społecznościowy Instagram ® lub adres mailowy Uczestnika Konkursu
albo jego rodzica/opiekuna prawnego, podany zgodnie z treścią Regulaminu.
21.
Uczestnik w przypadku wygranej (dalej jako „Laureat Konkursu”), wyraża
zgodę na przekazanie przez Organizatora wiadomości poprzez serwis społecznościowy
Instagram® o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany
do zupełnego wypełnienia formularza oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych wskazanych w formularzu oraz zgody na wykorzystanie wizerunku, do
którego link odsyłający znajduje się w informacji, o której mowa w zdaniu powyżej w
terminie 10 dni od daty jego otrzymania pod rygorem utraty uprawnienia do
otrzymania Nagrody.
22.
Uczestnik wyraża także zgodę na przesłanie drogą elektroniczną protokołu
odbioru Nagrody pieniężnej, którego formularz, stanowiący Załącznik nr 2 zostanie
uprzednio wysłany przez Organizatora.
§ 4. Ochrona danych osobowych

1.
Administratorem udostępnianych przez Uczestników Konkursu danych
osobowych (dalej „Administrator”) jest Organizator Konkursu.
2.
Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w celu
związanym z jego przeprowadzeniem, którymi są jedynie nick oraz identyfikator
Uczestników Konkursu, które są przez nich użytkowane w ramach korzystania z serwisu
społecznościowego Instagram®. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych poprzez wykonanie następujących czynności:
a)
opublikowanie Zdjęcia na swoim profilu na serwisie społecznościowym
Instagram® z jednoczesnym oznaczeniem go łącznie: (1) unikalnym/ymi
hashtageim/hashtagami (znacznik poprzedzony #), (2) #1000zlotychpomyslow, (3)
#mbank;
b)
(4) oznaczenie Zdjęcia lokalizacją mBank Polska Konkurs 1000 pomysłów, Piątek,
a ponadto Administrator po uzyskaniu zgody określonej w § 3 ust. 21 Regulaminu
przetwarza następujące dane osobowe Laureatów Konkursu - imię, nazwisko, ulica,
numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, PESEL, numer konta bankowego, email, numer telefonu, wizerunek a w przypadku gdy Uczestnik Konkursu jest
niepełnoletni także następujące dane rodzica lub opiekuna prawnego: imię, nazwisko,
ulica, numer domu i mieszkania, kod, miasto, PESEL, numer konta bankowego (w
wypadku gdy Laureat Konkursu nie posiada własnego konta bankowego), numer
telefonu, adres poczty elektronicznej, w celach związanych z Konkursem, tj. w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydania Nagród,
sprawozdawczością podatkową i księgową oraz rozpatrzeniem reklamacji.
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3.
Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych
przepisów prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku w którym odbył się
Konkurs.
4.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz
prawo do ich sprostowania i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.
Usunięcie lub żądanie usunięcia danych osobowych przed zakończeniem Konkursu
oznacza wyłączenie Uczestnika z udziału w nim. Uczestnik ma także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych, a w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z
prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody. Uczestnik ma także prawo do przenoszenia danych (w
szczególności, historii transakcji).
5.
Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez
Uczestnika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
6.
Administrator przetwarza dane osobowe Laureata Konkursu po uzyskaniu od
Laureata zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przesłanej drogą
elektroniczną zgodnie z § 3 ust. 21 Regulaminu.
7.
Podanie danych osobowych w celu ich przetwarzania oraz przesłanie zgodnie z §
3 ust. 21 Regulaminu zgody, o której mowa w ustępie powyżej jest dobrowolne, ale
niezbędne dla wydania nagrody, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
8.
Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się
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, a także z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
9.
Dane osobowe Uczestników mogą być powierzone do przetwarzania
podmiotowi trzeciemu tj. DCN Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Goworowskiej 6b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000182915, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług o
numerze identyfikacyjnym NIP 118-14-33-185, REGON 014932320, kapitał zakładowy
50.000 PLN, związanym z Organizatorem odpowiednią umową, w celach takich samych
w jakich były zbierane. Odbiorcą danych mogą być także pracownicy i współpracownicy
Administratora, osoby upoważnione przez zwycięzcę, podmioty przetwarzające dane na
zlecenie w imieniu administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na
podstawie obowiązującego prawa. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą
przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
10.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnik może
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@grey.com.
11.
W przypadku stwierdzenia, ze dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora w sposób nieprawidłowy, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 5. Nagrody i ich wydanie
1.
W Konkursie jest przyrzeczonych 28 Nagród pieniężnych (dalej „Nagroda”), każda
w wysokości 1 000 zł.
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2.
Wydanie Nagrody możliwe jest jedynie w formie przelewu pieniężnego,
wykonanego na numer konta przekazany przez Laureata drogą elektroniczną poprzez
serwis społecznościowy Instagram®. Wydanie Nagrody nastąpi w terminie do 21 dni
roboczych od daty przekazania Organizatorowi danych osobowych i niezbędnych zgód
w tym zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika, zgodnie z § 3 ust. 21 zdanie
drugie Regulaminu.
3.
Przeniesienie własności Nagrody na Laureata następuje po przesłaniu drogą
elektroniczną (a) poprzez serwis społecznościowy Instagram® podpisanego własnym
imieniem i nazwiskiem (podpisanego przy użyciu klawiatury telefonu lub komputera)
lub (b) skanu poprzez adres mailowy podany zgodnie z § 3 ust. 22 zdanie drugie
Regulaminu formularza Protokołu otrzymania Nagrody pieniężnej, przekazanego
uprzednio przez Organizatora.
4.
Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagród na osoby
trzecie.
5.
Nagrody niewydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.
6.
Wraz z Nagrodą Organizator przekaże Zwycięzcom Konkursu dodatkową nagrodę̨
pienięż ną w wysokoś ci 11,11 % wartoś ci brutto Nagrody. Od łącznej wartości nagrody
Organizator potrąci kwotę̨ podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odprowadzi kwotę̨ podatku do
właś ciwego urzędu skarbowego. Nagrody w Konkursie wydane zostaną̨ zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi.
7.
Nieprzekazanie przez Uczestnika jego danych określonych w § 3 ust. 21 lub 22
Regulaminu lub nie udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku//przetwarzanie
danych osobowych we wskazanym terminie, powoduje utratę prawa do Nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników konkursu, w tym brak możliwości skontaktowania się z nimi, przekazania
Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeżeli ten nie podał
prawdziwych danych tj. ulica, numer domu i mieszkania, kod, miasto, numer konta
bankowego, numer telefonu, e-mail lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
8.
W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie osoba, która nie spełnia warunków
wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a w
wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu Nagrody osoba ta będzie zobowiązana do
jej zwrotu na własny koszt.
§ 6. Licencja
1.
Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw
autorskich do Zdjęcia oraz, że udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej,
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw
majątkowych do Zdjęcia w celu podania w Internecie do publicznej wiadomości
informacji o wynikach konkursu, wykorzystania Zdjęcia przez mBank do celów
komercyjnych jak również w celach promocji i reklamy mBank
w zakresie
następujących pól eksploatacji:

6

(a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym,
techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną,
drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy,
techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,
(b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii
takich zapisów; archiwizacja zapisów,
(c) wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form
przekazu danych tj. SMS, MMS itp. oraz przekazu interaktywnego,
(d) wprowadzenie do sieci multimedialnych w tym do Internetu i telefonii mobilnej,
(e) przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych
środków przekazu obrazu,
(f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do utworu dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym
2.
Organizator może udzielić dalszej licencji (upoważnienia) do Zdjęcia osobie
trzeciej w części, jak również w całości (sublicencja).
3.
Uczestnik Konkursu wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie
i rozporządzanie przez Organizatora z praw zależnych do Zdjęcia, na polach eksploatacji,
o których mowa w ust. 1, w tym na włączenie w całości lub w części – wedle wyboru
Organizatora – do innego utworu, w tym plastycznego, audiowizualnego,
multimedialnego, audialnego lub też do połączenia z takim utworem i jego publiczne
rozpowszechnianie w ramach pól eksploatacji określonych w ust. 1 lub inne włączenie
lub połączenie z utworem lub innym dziełem nie będącym utworem w rozumieniu art. 1
ust. 1 oraz art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.
Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora konkursu
jego nickiem oraz identyfikatorem użytkownika w celach oznaczenia autorstwa
uczestnika.
5.
Uczestnik udostępniając zdjęcie w celu wzięcia udziału w Konkursie oświadcza,
że jest wyłącznym autorem Zdjęcia i że zgłoszone przez niego Zdjęcie nie narusza
żadnych praw osób trzecich.
6.
Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych
Zdjęć Uczestników na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 na podstawie art. 921 § 3
Kodeksu cywilnego.
7.
Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami w
stosunku do Organizatora lub mBanku przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw
autorskich przysługujących im do Zdjęcia, niezwłocznie wstąpi do sprawy w miejsce
Organizatora lub mBanku lub przystąpi do sprawy po stronie Organizatora lub mBanku
jako interwenient uboczny. Uczestnik zwróci Organizatorowi wszelkie wydatki związane
z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na
opłacenie zastępstwa procesowego oraz kwoty zasądzone prawomocnym orzeczeniem
sądu wraz z odsetkami.
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§ 7. Reklamacje
1.
Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane listownie, na
adres Organizatora, tj. Grey Worldwide Warszawa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Prosta 51, 00-838 Warszawa lub mailowo na adres kontakt@grey.com z dopiskiem
„1000zlotychpomyslow” w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
Reklamacje zgłoszone po terminie nie wywołują skutków prawnych. Jako dzień
zgłoszenia uznaje się dzień otrzymania przez Organizatora reklamacji.
2.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, nick za pomocą
którego Uczestnik udostępnił zdjęcie w serwisie społecznościowym Instagram®, jego
adres e-mail, numer telefonu, ulica, numer domu i mieszkania, kod, miasto, zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
3.
Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz
przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania.
5.
O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika drogą
elektroniczną.
6.
Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem
dochodzenia roszczeń przed sądem. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej
określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub
uznana tylko w części może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.
7.
Organizator informuje, że mBank nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy
przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia i reklamacje związane z Konkursem należy
kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu
§ 8. Postanowienia końcowe
1.
Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką
może być:
a) usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;
b) usprawnienie zasad przeprowadzenia Konkursu;
c)
wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Konkursu;
d) zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
e) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni
wpływ na Regulamin lub Konkurs.
2.
Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin dostępne są do wglądu w
siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursu.
3.
Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Załącznik nr 1 Wiadomość Organizatora do laureata rozgrywki.

8

Gratulujemy, zostałeś laureatem rozgrywki w konkursie 1000 złotych pomysłów na
wakacje! W celu umożliwienia nam kontaktu i przekazania nagrody prosimy o
wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem umieszczonym poniżej.

Załącznik nr 2 Protokół odbioru Nagrody
Imię i nazwisko Laureata:
Niniejszym oświadczam, że w dniu _______ otrzymałem Nagrodę, która została mi
przekazana w związku z wynikami Konkursu „1000 złotych pomysłów na wakacje”.
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym protokole są prawdziwe,
zgodne z moją wiedzą i są przekazane w dobrej wierze oraz oświadczam, iż zostały
spełnione i zaakceptowane wszystkie wymagania formalne określone
w Regulaminie Konkursu.
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