REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZOWANEGO PRZEZ TEL-KAB SP. Z O.O. SP. K.

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy
regulamin,
(zwany
dalej
„Regulaminem”),
określa
warunki
uczestnictwa
w Konkursie (zwanym dalej „Konkursem”), którego organizatorem jest Tel-Kab Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w
Pruszkowie przy ul. B. Prusa 92, NIP: 725-203-81-70 – nadawca programu telewizyjnego TEL-KAB HD a
(zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorami nagród w Konkursie są podmioty wskazane w Ogłoszeniu o Konkursie, (zwane dalej
„Fundatorami”). Fundatorzy finansują nagrody przekazywanych laureatom w ramach Konkursu i na ich
zlecenie Organizator przeprowadza Konkurs.
3. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty będące
właścicielami portalu społecznościowego Facebook.
4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres wskazany w Ogłoszeniu. Ostatni dzień tego okresu jest ostatnim
dniem, w którym można nadesłać Zgłoszenie do udziału w Konkursie, zgodnie z zasadami niniejszego
Regulaminu.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Szczegółowe warunki Konkursu – w tym Zadanie konkursowe, czas trwania Konkursu, nagrody, Fundatorzy
nagród, data rozstrzygnięcia Konkursu, skład Komisji Konkursowej – wskazane są w ogłoszeniu o
Konkursie (dalej „Ogłoszenie”), wyemitowanym w programie telewizyjnym Organizatora TEL-KAB HD, a
także dostępnym w biurze Obsługi Abonenta Organizatora (Prusa 92, Pruszków) oraz na stronie internetowej
Organizatora pod adresem www.telkab.pl („Strona”) oraz na fanstronie Organizatora na portalu
społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/telkab.pruszkow/ („Fanstrona”).

§II WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą
wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela
ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie abonenci firmy Tel-Kab Sp. z o. o. Sp. K.
3. By wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o nagrodę należy:
a) spełnić wymogi wskazane w ust. 1 i 2 powyżej,
b) zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu Konkursu,
c) wykonać zadanie konkursowe wskazane w §III Regulaminu i nadesłać zgłoszenie konkursowe wraz z
wykonanym zadaniem konkursowym w czasie trwania Konkursu, wskazanym w § I ust. 4 powyżej, w
sposób określony w §IV ust. 1 poniżej,
d) podać w zgłoszeniu konkursowym dane osobowe wskazane w §IV ust. 4 Regulaminu i wyrazić zgodę na
ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników i przekazania nagrody,
e) w przypadku wygrania nagrody udostępnić dane niezbędne w celu rozliczenia konkursu, uregulowania
wymaganych prawem podatków o ile będzie to konieczne.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez
członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ III. ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe wskazane i szczegółowo opisane zostało w Ogłoszeniu o Konkursie.

§IV PRZEBIEG KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy spełniają łącznie wszystkie warunki wskazane w
§II. Zgłoszenia konkursowe osób, które warunków tych nie spełniają, nie zostaną uwzględnione przy wyborze
laureatów.
2. Zadanie konkursowe (zdjęcie wraz z odpowiedzią) należy przesłać na adres poczty elektronicznej:
konkurs@telkab.pl bądź w wiadomości prywatnej na za pośrednictwem Fanstrony.
3. Przesłanie zgłoszenia oznacza przystąpienie do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak
również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Wraz z przesłaniem zadania konkursowego należy wskazać:
a) imię, nazwisko uczestnika Konkursu (w przypadku osób nie mających pełnej zdolności do czynności
prawnych także imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego),
b) adres poczty elektronicznej,
c) adres do korespondencji,
a także zamieścić w zgłoszeniu konkursowym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wyżej
wymienionych danych osobowych o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia jego wyników w programie
telewizyjnym TEL-KAB HD, w Biurze Obsługi Abonenta, na stronie internetowej i Fanstronie, a w
przypadku wygranej - przekazania nagrody i rozliczenia wymaganych prawem podatków i opłat.

5.

6.

7.
8.

Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe.
Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa spośród uczestników, którzy wykonali zadanie konkursowe,
przesłali je z zachowaniem terminu, oraz spełniają warunki udziału w Konkursie wskazane w §II wybierze
jednego laureata Nagrody Głównej oraz kolejno Laureata Nagrody za II miejsce i Laureata Nagrody za III
miejsce.
Kryteria, jakimi kierować się będzie Komisja Konkursowa przy wyborze laureatów i przyznaniu nagród to
walory artystyczne, pomysłowość, kreatywność, oryginalność i nieszablonowość wykonanego zadania
konkursowego.
Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi w terminie wskazanym w Ogłoszeniu.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w programie telewizyjnym Organizatora TELKAB HD, a także zostaną opublikowane na Stronie internetowej oraz na Fanstronie, z podaniem imion i
nazwisk laureatów.

§ V. KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję
Konkursową („Komisja Konkursowa”).
2. Komisja Konkursowa w pierwszej kolejności weryfikuje, czy uczestnik spełnia warunki wskazane w §II
Regulaminu, oraz czy zgłoszenie konkursowe jest kompletne (zawiera wykonane w całości zadanie
konkursowe, tj. zdjęcie + odpowiedź na pytanie, a także wymagane dane osobowe i zgody na ich
przetwarzanie). Komisja Konkursowa uwzględni przy wyborze laureatów wyłącznie zgłoszenia konkursowe
spełniające wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

3. Spośród prawidłowych zgłoszeń konkursowych Komisja wybiera laureatów Konkursu, z zastosowaniem
kryteriów wskazanych w §IV ust.6 Regulaminu.
4. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności:
a) ocena zadań konkursowych Uczestników konkursu z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w §IV ust. 6
Regulaminu,
b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród z Regulaminem,,
c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureata Konkursu,
d) podpisanie protokołu zawierającego opis przebiegu wyboru laureatów i przyznania nagród w ramach
Konkursu,
e) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
f) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym
dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
5. Skład komisji wskazany jest w Ogłoszeniu o Konkursie.
6. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.
7. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół.

§ VI. NAGRODY
1. Nagrody, które zostaną przyznane laureatom Konkursu, wskazane są w Ogłoszeniu o Konkursie.
2. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powstanie obowiązek zapłaty podatku
dochodowego należnego z tytułu nagrody wygranej w Konkursie, wówczas:
a) Laureaci Konkursu są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych,
b) Fundator – jako zlecający przeprowadzenie Konkursu i właściciel nagród – jest płatnikiem podatku
dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez laureatów,
w związku z czym laureat Konkursu zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Fundatora kwoty odpowiadającej
wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, którą Fundator zobowiązany był odprowadzić do
organu podatkowego. Jeśli przed wydaniem nagrody zwycięzca nie wpłaci na rzecz Fundatora tej kwoty, a
nagrodą lub jej elementem są pieniądze, Fundator będzie uprawniony do potrącenia z wartości tej nagrody
kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość należnego podatku
3. Organizator nie wyraża zgody na przesyłanie nagród korespondencyjnie.
4. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane laureatom w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników. Laureaci
odbierają Nagrody osobiście w Biurze Obsługi Abonenta (ul. Prusa 92, Pruszków) w godzinach otwarcia.
5. Nagrody nie mogą być wymieniane na inne nagrody, ani na ich ekwiwalent pieniężny.

§ VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Organizator.
2. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować
pominięciem uczestnika przy wyborze laureatów.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wskazanym w §IV ust. 4 Regulaminu, zaś w przypadku
przyznania nagrody i konieczności zapłaty podatku dochodowego od wygranej – także w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wypełnienia i złożenia wymaganych prawem deklaracji podatkowych.
4. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
konkursu, a w przypadku przyznania nagrody także jej przekazania oraz rozliczenia wymaganych prawem
podatków i opłat. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a RODO, a w
przypadku konieczności zapłaty podatku dochodowego od wygranej art. 6 ust. 1 c RODO i przepisy ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Dane osobowe uczestników, którym przyznane zostaną nagrody, o ile powstanie konieczność zapłaty
podatku dochodowego od wygranej zostaną przekazane wskazanym w Ogłoszeniu o Konkursie Fundatorom,
jako płatnikom tego podatku.
6. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą od momentu ich przekazania przez Uczestników, do chwili
upływu terminu na zgłaszanie reklamacji, zaś w przypadku jej zgłoszenia - do zakończenia procesu
rozpoznawania reklamacji przez Organizatora. W przypadku laureatów nagród dane osobowe przetwarzane
będą do końca okresu wymaganego obowiązującymi przepisami podatkowymi.
7. Uczestnicy mają prawo żądania od Organizatora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jak również przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz żądania ich przenoszenia.
8. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie, w jakim są one
przetwarzane na podstawie jego zgody) w każdym czasie, może to jednak skutkować utratą możliwości
udziału w Konkursie i pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed
cofnięciem zgody.
9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez Administratora
Danych także dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustaw z dnia 18 lipca
2002 r. ą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§ VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać za
pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora z podaniem nazwy Konkursu wskazanej w
Ogłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data nadania listu.
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi
Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.
3. Regulamin obowiązuje dla wszystkich Konkursów organizowanych przez Organizatora począwszy od dnia 25
kwietnia 2019 roku.

