REGULAMIN KONKURSU
„20 lat sklepów PSB Mrówka”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem konkursu pod nazwą „20 lat sklepów PSB Mrówka” zwanego dalej „Konkursem”, jest
i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87
lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847,
o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, posługująca się numerem statystycznym REGON:
142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.
Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.2.

Konkurs jest organizowany na zlecenie Grupy PSB Handel S.A. z siedzibą w Wełeczu 142, 28-100 BuskoZdrój, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000661047, o kapitale zakładowym w
wysokości 53.275.000,00 zł, posługująca się numerem statystycznym REGON: 366438684 i numerem
identyfikacji podatkowej NIP: 6551974439, zwanej dalej „Zleceniodawcą”.

1.3.

Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 29.04.2022 r. do dnia 12 września 2022 r. zwanym dalej
„Okresem Promocyjnym”.

1.4.

Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy jedynie punktów sprzedaży
działających pod marką „PSB Mrówka”, których lista znajduje się na stronie internetowej
www. mrowka.com.pl

1.5.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora,
a składająca się z 3 jego przedstawicieli, zwana dalej „Komisją Konkursową”.

1.6.

Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

1.7.

Uczestnikami konkursu są pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu
art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. t.j. 2020 poz. 2320 z późn. zm.), tj. osoby fizyczne nieprowadzące
działalności gospodarczej, zwani dalej „Uczestnikami”.

1.8.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami Organizatora lub
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej w Grupie PSB
Handel S.A. lub w dowolnym sklepie PSB Mrówka. W konkursie nie mogą brać udziału również
członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej,
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.

1.9.

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o.,
ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok, a także na stronie internetowej
www.20latPSBMrowka.pl, zwaną dalej „Stroną Internetową”. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego
Uczestnika Konkursu Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania
zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem

1.10.

Udział w Konkursie jest dobrowolny. Osoby, o których mowa w pkt 1.7. Regulaminu, przystępując do
udziału w Konkursie, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim
określonych. Przystępując do udziału w Konkursie (tj. dokonując zgłoszenia) Uczestnik zobowiązuje się
do przestrzegania Regulaminu i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez
uczestnika postanowień Regulaminu.
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II.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1

W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w okresie od dnia 29.04.2022 r. do dnia 08.07.2022 r.
dokonają zakupu za kwotę minimum 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto na jednym dowodzie
zakupu, w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej działającym pod marką „PSB Mrówka”,
zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data
wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności
gospodarczej dokumentujących zakup.

2.2

Zgłoszenie udziału w Konkursie obejmuje:
1)

zgłoszenie się do Konkursu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
www.20latPSBMrowka.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmującego
następujące dane:
1.1. imię i nazwisko,
1.2. numeru telefonu komórkowego,
1.3. adres e-mail,
1.4. numeru dowodu zakupu, z paragonu fiskalnego bądź faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną,
na podstawie którego dokonano zakupu,
1.5. adresu sklepu, w którym dokonał zakupu,
oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu, a także wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

2)

dokończenie hasła promocyjnego „Z okazji 20 urodzin Sklepów PSB Mrówka życzę…”.

2.3

Uczestnik może wykonać dowolną ilość Zgłoszeń z zastrzeżeniem, że każde Zgłoszenie związane jest
z odrębnym Dowodem Zakupu oraz z zamieszczeniem za każdym razem innej odpowiedzi na zadanie
konkursowe.

2.4.

Uczestnik zobowiązany jest do zachowania oryginału dowodu zakupu przez cały Okres Promocji.
W tym czasie Organizator ma prawo żądania od Uczestnika przesłania na jego adres korespondencyjny,
ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok, oryginału dowodu zakupu. Dostarczenie oryginału
dowodu zakupu powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania (liczy się data
dotarcia przesyłki do Organizatora). Niedostarczenie oryginału dowodu zakupu na żądanie
Organizatora w terminie wyżej przewidzianym skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z udziału
w Konkursie oraz jego utratą prawa do Nagrody.

2.5.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 08.07.2022 r.

2.6.

Nagradzane w Konkursie będą najbardziej kreatywne odpowiedzi Uczestników.

2.7.

Odpowiedź na pytanie konkursowe:
a) nie może być dłuższa niż 500 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi),
b) musi być merytorycznie związana z zadanym pytaniem,
c) nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści
lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotycznych, propagujących przemoc,
d) nie może zawierać treści nawiązujących w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności,
rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej,
religii, organizacji o charakterze religijnym,
e) nie może zawierać treści niezgodnych z prawem,
f) nie może zawierać treści godzących w powszechnie uznane wartości chronione prawem,
g) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności godności, czci, dobrego imienia,
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wizerunku,
h) nie może naruszać dobrych obyczajów,
i) musi spełniać inne warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
III.
3.1.

NAGRODY W KONKURSIE

Nagrodami głównymi w konkursie są:
a) 2 (słownie: dwa) Vouchery z przeznaczeniem na wakacje do realizacji na portalu turystycznym fly.pl,
których łączna wartość wynosi: 44.444, 00 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta
czterdzieści cztery złote 00/100).
Co miesiąc każdą z nagród głównych stanowi 1 (słownie: jeden) Voucher z przeznaczeniem na wakacje
do realizacji na portalu turystycznym fly.pl o wartości 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 2 222,00 zł (słownie: dwa
tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100). Łączna wartość jednej Nagrody głównej, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym, wynosi 22.222,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia
dwa złote 00/100).

3.2.

Nagrodami I rzędu przyznawanymi co miesiąc są:
a)

10 (słownie: dziesięć) Voucherów dla 2 osób w pokoju dwuosobowym w hotelu Słoneczny Zdrój Hotel
Medical SPA&Wellness o wartości 550,00 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy
wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 61,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych
00/100). Łączna wartość nagrody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 611,00 zł (słownie:
sześćset jedenaście złotych 00/100).

b) 1 (słownie: jeden) Zestaw Combo BOSCH o wartości 1 272,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście
siedemdziesiąt dwa złote 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 141,00 zł
(słownie: sto czterdzieści jeden złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym wynosi 1 413,00 zł (słownie jeden tysiąc czterysta trzynaście złotych 00/100).
c)

1 (słownie: jeden) Tablet Samsung Galaxy o wartości 1 647,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset
czterdzieści siedem złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 183,00
zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym wynosi 1 830,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych 00/100).

d) 1 (słownie: jedna) Elektryczna hulajnoga Xiaomi o wartości 2 059,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące
pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości
229,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 2 288,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt
osiem złotych 00/100).
e)

1 (słownie: jeden) Grill Weber o wartości 2 132,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści osiem
złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 237,00 zł (słownie: dwieście
trzydzieści siedem złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym wynosi 2 369,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

f)

1 (słownie: jedna) Myjka ciśnieniowa Karcher K7 Compact o wartości 2 240,00 zł brutto (słownie: dwa
tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości
249,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 2 489,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt
dziewięć złotych 00/100).
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g)

1 (słownie: jeden) Telewizor Samsung o wartości 2 446,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta
czterdzieści sześć złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 272,00 zł
(słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym wynosi 2 718,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych 00/100).

h) 1 (słownie: jeden) Smartfon Samsung Galaxy S20 o wartości 2 799,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące
siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w
wysokości 311,00 zł (słownie: trzysta jedenaście złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 3 110,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dziesięć złotych
00/100).

3.3.

i)

1 (słownie: jeden) Ekspres do kawy DeLonghi o wartości 2 828,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące
osiemset dwadzieścia osiem złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości
314,00 zł (słownie: trzysta czternaście złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym wynosi 3 142,00 zł (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści dwa złote 00/100).

j)

1 (słownie: jeden) iRobot Roomba i7 o wartości 2 999,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości
333,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym wynosi 3 332,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote 00/100).

k)

1 (słownie: jeden) Thermomix o wartości 5 495,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy czterysta
dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości
610,00 zł (słownie: sześćset dziesięć złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym wynosi 6 105,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięć złotych 00/100).

Nagrodami cotygodniowymi są:
a) 40 (słownie: czterdzieści) bonów podarunkowych do sieci sklepów PSB Mrówka o wartości 100 zł brutto
(słownie: sto złotych 00/100) każdy wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 11,00 zł
(słowie: jedenaście złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym wynosi 111,00 zł (słownie: sto jedenaście złotych 00/100).

3.4.

Organizator przyznaje Laureatom wszystkich Nagród dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości
odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu
od kwoty ubruttowionej, o należny podatek dochodowy wartości Nagród opisanych w pkt 3.1. – 3.3.
powyżej. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego
podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie nagrody”)
zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3.5.

Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

3.6.

Co tydzień zostanie wyłonionych 40 (słownie: czterdziestu) Laureatów Nagród w postaci bonu
podarunkowego do sklepów sieci PSB Mrówka o wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100)
każdy, a także 3 (słownie: trzech) Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej. Łącznie przez okres 2
(słownie: dwóch) miesięcy trwania Konkursu przyznanych zostanie 400 bonów podarunkowych.

3.7.

Co miesiąc wyłonionych zostanie 20 (słownie: dwudziestu) Laureatów Nagród I rzędu i 10 Laureatów
Nagrody w postaci voucheru do hotelu Słoneczny Zdrój Hotel Medical SPA&Wellness oraz 1 (słownie: jeden)
Laureat nagrody głównej, a także 3 (słownie: trzech) Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do
każdej z tych Nagród. Wybór Laureatów nagród I rzędu oraz nagrody głównej nastąpi spośród Laureatów
nagród cotygodniowych.

3.8.

Łącznie w Konkursie przewidzianych jest 12 posiedzeń Komisji Konkursowej.
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3.9.

Wszystkie posiedzenia Komisji Konkursowej, o których mowa w ust. 3.8. niniejszego Regulaminu odbywają
się w Białymstoku, 15-084, ul. Orzeszkowej 17 lok. U5.

3.10. Posiedzenia Komisji Konkursowej wyłaniające Laureatów nagród cotygodniowych odbywać się będą:
a) w dniu 10.05.2022 r. spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 29.04.2022 r.
godziny 23:59:59 dnia 8.05.2022 r.
b) w dniu 17.05.2022 r. spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 9.05.2022 r.
godziny 23:59:59 dnia 15.05.2022 r.
c) w dniu 24.05.2022 r. spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 16.05.2022 r.
godziny 23:59:59 dnia 22.05.2022 r.
d) w dniu 31.05.2022 r. spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 23.05.2022 r.
godziny 23:59:59 dnia 29.05.2022 r.
e) w dniu 7.06.2022 r. spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 30.05.2022 r.
godziny 23:59:59 dnia 5.06.2022 r.
f) w dniu 14.06.2022 r. spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 6.06.2022 r.
godziny 23:59:59 dnia 12.06.2022 r.
g) w dniu 21.06.2022 r. spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 13.06.2022 r.
godziny 23:59:59 dnia 19.06.2022 r.
h) w dniu 28.06.2022 r. spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 20.06.2022 r.
godziny 23:59:59 dnia 26.06.2022 r.
i) w dniu 5.07.2022 r. spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 27.06.2022 r.
godziny 23:59:59 dnia 3.07.2022 r.
j) w dniu 12.07.2022 r. spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 4.07.2022 r.
godziny 23:59:59 dnia 8.07.2022 r.

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

3.11. Posiedzenia Komisji Konkursowej wyłaniającej Laureata nagrody głównej oraz Laureatów nagród I rzędu
odbywać się będą:
a) w dniu 8.06.2022 r. spośród Laureatów wyłonionych z nagród cotygodniowych,
b) w dniu 13.07.2022 r. spośród Laureatów wyłonionych z nagród cotygodniowych.
3.12. Lista Laureatów zostanie opublikowana na dedykowanej stronie internetowej Konkursu pod adresem
www.20latPSBMrowka.pl. Lista będzie zawierać następujące dane Laureatów: imię, pierwszą literę nazwiska
oraz dane sklepu, w którym dokonany został zwycięski zakup.
3.13. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu będzie można uzyskać:
a) za pośrednictwem dedykowanej infolinii pod numerem (22) 101 58 83 (infolinia jest czynna w dni
powszednie w godzinach 9:00-17:00), lub
b) pod adresem e-mail info@20latPSBMrowka.pl.
IV.

WYDANIE NAGRÓD

4.1.

W ciągu 3 (słownie: trzy) dni od daty każdego posiedzenia Komisji Konkursowej, Laureat otrzymuje od
Organizatora wiadomość SMS o przyznaniu Nagrody na danym posiedzeniu, w treści której znajdzie się
hiperłącze, pod którym dostępne będzie oświadczenie Laureata wraz z miejscem do wgrania dowodu
zakupu. Wiadomości te zostaną wysłane przez Organizatora na numer telefonu komórkowego i adres
mailowy, który Uczestnik podał w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.

4.2.

Laureaci Nagród w terminie 3 dni od chwili otrzymania wiadomości SMS z informacją o wygranej w Konkursie
powinni złożyć za pośrednictwem strony internetowej, której link zostanie wskazany w treści wiadomości
SMS od Organizatora, o której mowa w pkt 4.1, oświadczenie Laureata, zawierające:
a) oświadczenie Laureata o spełnieniu wymogów do wzięcia udziału w Konkursie, określonych
niniejszym Regulaminem,
b) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Laureata,
c) dowód zakupu,

4.3.

Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata każdej nagrody wszystkich warunków
niniejszego Regulaminu, które mają zastosowanie do danej nagrody.
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4.4.

W przypadku, gdy podane dane Laureata za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w pkt 4.2.,
nie zgadzają się z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu lub gdy Laureat nie poda
żądanych danych w wymaganym terminie lub gdy podane dane nie będą zawierały obligatoryjnych danych,
Laureat traci prawo do nagrody, a zamiast tego prawo do nagrody uzyskuje pierwszy Uczestnik z listy
rezerwowej wyłonionej w każdym z posiedzeń komisji konkursowej.

4.5.

Nagrody wydawane są za pośrednictwem przesyłek kurierskich w ciągu 21 dni od daty dopełnienia przez
Laureatów warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, jednakże nie później niż do dnia
18 sierpnia 2022 r.

4.6.

W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku,
gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagroda zostaje w dyspozycji Organizatora.

4.7.

Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 18 sierpnia 2022 r.
V.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że jest wyłącznym twórcą hasła promocyjnego, w myśl
postanowień Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że przysługują
mu pełne autorskie prawa majątkowe do tegoż hasła promocyjnego. W przypadku, gdyby takie zapewnienie
okazało się nieprawdziwe, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
Zleceniodawca, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie nabywa od Uczestnika prawo do korzystania,
na zasadzie licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, z treści hasła promocyjnego
zgłoszonego do Konkursu, będącego utworem w rozumieniu postanowień Ustawy wskazanej w pkt 5.1, na
następujących polach eksploatacji:
a. zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką, dla celów opisanych w lit. b i c poniżej;
b. wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym w szczególności Internetu lub
baz danych;
c. rozpowszechnianie poprzez umieszczanie na fan page w serwisie społecznościowym Facebook i
udostępnianie użytkownikom tych stron, w miejscu i czasie przez nich wybranym.
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nadesłane hasła
promocyjne zostaną wykorzystane przez Zleceniodawcę.
Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach
opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie od Organizatora lub Zleceniodawcy.
Uczestnik upoważnia Zleceniodawcę do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie
decydowania o pierwszym udostępnieniu hasła promocyjnego publiczności, decydowania o jego
integralności, oznaczania hasła promocyjnego imieniem i nazwiskiem twórcy oraz do nadzoru autorskiego, z
poszanowaniem tychże praw, dla celów określonych Regulaminem

VI.
6.1.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Konkursu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
VII.

7.1.

PRAWA AUTORSKIE

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres biura Organizatora, tj. i360 Sp.
z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok z dopiskiem „20 lat sklepów PSB Mrówka”, nie
później niż w terminie do dnia 1 września 2022 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O

6

zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia przesyłką pocztową lub kurierską
decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, z zastrzeżeniem, że reklamacje
nadane później niż dnia 1 września 2022 r. nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data
wpływu reklamacji do biura Organizatora nie może być późniejsza niż 1 września 2022 r., pod rygorem
pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
7.2.

Prawo złożenia reklamacji w zakresie przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

7.3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W reklamacji można również podać adres korespondencyjny,
na który Organizator ma przesłać odpowiedź na reklamację.

7.4.

Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, o której mowa w pkt 1.5. powyżej, na podstawie niniejszego
Regulaminu, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż
do 12 września 2022 r.

7.5.

o decyzji Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym
wysłanym na adres podany na piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty
rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 12 września 2022 r.

VIII.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1.

W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi
świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi
takie jak:
a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Konkursu,
b. umożliwianie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony
internetowej.

8.2.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę
internetową Konkursu.

8.3.

Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w
zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu.

8.4.

Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy przez opuszczenie strony internetowej Konkursu.

8.5.

Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest
posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 11.0, Mozilla FireFox 14.0, Opera
14.0, Chrome 10.0.

8.6.

Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej
www.20latPSBMrowka.pl treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii
obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich,
poniżających, ośmieszających itp.

8.7.

Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika
jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika
oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych,
spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

8.8.

By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 8.7. powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który
wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych
aktualizacji tego programu.
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8.9.

Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

8.10. Organizator informuje, że system informatyczny Konkursu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe
pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz
sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera,
oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji Cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki
internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej
Konkursu.
8.11. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
8.12. Reklamacje co do świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być zgłaszane pisemnie na adres biura
Organizatora, tj. i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok z dopiskiem „20 lat
sklepów PSB Mrówka” za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście.
8.13. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W reklamacji można również podać adres
korespondencyjny, na który Organizator ma przesłać odpowiedź na reklamację.
8.14. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa o której mowa w pkt 1.5. powyżej, na podstawie niniejszego
Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O decyzji Komisji Konkursowej w
sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany na piśmie
zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
IX.
9.1.

OŚWIADCZENIA I ZGODY

Oświadczenia i zgody obligatoryjne

Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż:
a.

zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu „20 lat sklepów PSB Mrówka” i
akceptuje ich treść,
b. zapoznał się postanowieniami Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu i akceptuje ich treść,
c. wyraża zgodę na przesłanie mu przez Organizatora wiadomości związanych z uczestnictwem w
Konkursie.
9.2. Zgody fakultatywne (inaczej zgody marketingowe) stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.20latPSBMrowka.pl
oraz w biurze Organizatora pod adresem w Białymstoku, 15-084, ul. Orzeszkowej 17 lok U5.
10.2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. W sprawach nieobjętych niniejszym
Regulaminem decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
10.3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie
Regulaminu, jak i zmieniony Regulamin, zostanie ogłoszona przez Organizatora na stronie internetowej
Konkursu oraz wysłana na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas dokonywania zgłoszenia. Zmiany
wchodzą w życie w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
10.4. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
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Załącznik nr 1: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) , dalej RODO, informujemy, iż:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Współadministratorami Państwa danych są:
o Grupa PSB Handel S.A., siedziba: Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000661047, NIP
6551974439, REGON 366438684, kapitał wpłacony: 53 275 000,00 zł. Kontakt z
administratorem jest możliwy pod adresem e-mail iod.rafalandrzejewski@grupapsb.com.pl
oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
o i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Kontakt z administratorem jest
możliwy pod numerem telefonu +48 22 331 09 97, adresem e-mail iod@i360.com.pl oraz
listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w konkursie
promocyjnym „20 lat Sklepów PSB Mrówka”– podstawę prawną przetwarzania stanowi Państwa zgoda
na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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 jako: RODO),
przez Grupa PSB Handel S.A., oraz i360 Sp. z o.o.
Ponadto, w odniesieniu do danych osobowych uczestników konkursu promocyjnego „20 lat Sklepów
PSB Mrówka”, którzy uzyskali nagrodę podstawą prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność
przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze i360 Sp. z o.o. – art.
6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
o Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych w tym wystawianie i wysyłka deklaracji PIT11 (dotyczy wyłącznie laureatów
nagród w Programie),
o Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Programie),
o Przechowywanie danych przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o
transakcjach powyżej 15.000,00 euro przeprowadzonych poza rachunkami bankowymi
wymagane przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 ze zm.).
o Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1535
ze zm.).
Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą Państwo na to wyraźną,
odrębną zgodę – w takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Grupa
PSB Handel S.A. stanowi art. 6 ust 1 pkt a) RODO).
Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora- i360 Sp. z o.o. przez okres 6 lat od daty
wystawienia dokumentów księgowych. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych
dane będą przetwarzane przez Administratora – Grupę PSB Handel S.A., do czasu cofnięcia przez
Państwa zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo
także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora
Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób:
o wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod.rafalandrzejewski@grupapsb.com.pl, lub pisząc
listownie na adres wskazany powyżej, gdy Administratorem jest Grupa PSB Handel S.A.,
o wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@i360.com.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc
pod numer 22 101 58 83 lub pisząc listownie na adres ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057
Łódź, gdy Administratorem jest i360 Sp. z o.o.
Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa
danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie
przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich
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8.

9.

10.
11.

12.
13.

przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
administratorze).
Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny
z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w
konkursie promocyjnym „20 lat Sklepów PSB Mrówka” bądź otrzymać nagrody w przypadku wygranej.
Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w
konkursie promocyjnym „20 lat Sklepów PSB Mrówka”,
Informujemy, że Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator
zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
i360 Sp. z o.o. jako administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych firmom świadczącym usługi
pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celnoskarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.) lub innym, które wspierają
administratora przy realizacji wyznaczonych celów, na podstawie umowy powierzenia danych
osobowych bądź przepisów prawa.
Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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Załącznik nr 2
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87
lok. 8, kod pocztowy 90-057 Łódź, nr faksu: 22 201 21 08,
e-mail: info@20latPSBMrowka.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

*Niepotrzebne skreślić.
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