REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO „CHWILE LETNICH PRZYJEMNOŚCI Z KINDER BUENO WHITE”
§1 Organizacja i czas trwania Konkursu
1.

Zasady zawarte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, określają sposób i tryb
przeprowadzenia konkursu promocyjnego pod nazwą ,,Chwile letnich przyjemności z Kinder Bueno
White", zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.

2.

Organizatorem Konkursu jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-732 przy ul. Czerskiej 8/10,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59944, NIP 5260305644, kapitał zakładowy
46.580.831 złotych (opłacony w całości), zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.

3.

Partnerem Konkursu jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 126,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000492113, NIP 1080016327, kapitał zakładowy: 30 005
000,00 złotych (dalej: „Partner”).

4.

Za zorganizowanie Konkursu, jego prawidłowy przebieg, w tym przyjmowanie Prac Konkursowych oraz
przekazanie nagród konkursowych odpowiada Organizator.

5.

Organizator
informuje
o
Konkursie
www.wyborcza.pl/newpopkinderbueno.

6.

Konkurs trwa od godz. 11:00 w dniu 28 lipca 2022 r. do godz. 23:59 14 sierpnia 2022 r. Wyniki konkursu
zostaną ogłoszone najpóźniej do 19 sierpnia 2022 r.

7.

Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki ich uczestników.

8.

Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.wyborcza.pl/newpopkinderbueno.

9.

Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod
warunkiem że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników, którzy zgłosili udział w Konkursie przed
podaniem do publicznej wiadomości o zmianach. W szczególności Organizator zastrzega prawo
przedłużenia lub skrócenia okresu oddawania głosów w Konkursie bez podania przyczyny. O zmianie
terminu przesyłania zgłoszeo konkursowych Organizator powiadomi za pośrednictwem strony
internetowej www.wyborcza.pl/newpopkinderbueno.
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§2 Warunki udziału w Konkursie
1.

Uczestnikami konkursu mogą byd osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce, posiadające pełną zdolnośd
do czynności prawnych.

2.

W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy ani osoby współpracujące na podstawie umów
cywilnoprawnych z Organizatorem lub Partnerem, Ferrero Polska Management Services Sp. z o.o., Ferrero
Polska Sp. z o.o. a także najbliżsi członkowie ich rodziny (małżonek, rodzice, rodzeostwo, dzieci, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia).

3.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, a zgłaszając Pracę
Konkursową również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie.

4.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie formularza konkursowego dostępnego w sieci
Internet pod adresem www.wyborcza.pl/newpopkinderbueno poprzez wskazanie adresu poczty
elektronicznej, pod którym możliwe jest nawiązanie kontaktu z uczestnikiem Konkursu oraz wpisanie
w przeznaczonym do tego formularzu pracy konkursowej („Praca Konkursowa”). Pracą Konkursową jest
indywidualna odpowiedź na zadanie: Opowiedz nam, jak wyglądają Twoje słodkie chwile przyjemności
z Kinder Bueno White i wygraj bilety na letnie muzyczne festiwale. Praca Konkursowa może przybrad
dowolną formę literacką, ale jej objętośd nie może przekraczad 1.500 (tysiąc piędset) znaków ze
spacjami. Odpowiedź nie może byd ilustrowana jakimikolwiek utworami graficznymi, fotograficznymi,
ani zawierad linków do zewnętrznych treści dostępnych w sieci internet. Praca Konkursowa winna byd
utworem oryginalnym, tj. nie zawierad elementów utworów osób trzecich i nie byd opracowaniem
utworu osoby trzeciej. Treśd odpowiedzi na Pytanie konkursowe powinna zostad zapisana w polu
przeznaczonym do tego celu. Organizator nie przyjmie odpowiedzi przesyłanych za pośrednictwem
poczty, poczty elektronicznej lub doręczanych w jakikolwiek inny sposób. Odpowiedź winna zostad
zapisana w formularzu zgłoszenia poprzez użycie przycisku „Wyślij”.

5.

Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej.

6.

Prace Konkursowe mogą byd zgłaszane od dnia 28 lipca 2022 r. godz. 11:00, do dnia 14 sierpnia 2022 r.
godz. 23:59. Decyduje moment zatwierdzenia odpowiedzi (zapisanej w formularzu Pracy Konkursowej)
poprzez kliknięcie na ekranie urządzenia przycisku „Wyślij”.

7.

Każdy uczestnik może zgłosid dowolną liczbę Prac Konkursowych. Każda Praca Konkursowa winna zostad
odrębnie zgłoszona zgodnie z pkt. 1-6 powyżej.

8.

Prace Konkursowe zostaną ocenione przez jury konkursowe powołane spośród pracowników lub
współpracowników Partnera. Jury konkursowe ocenia Prace Konkursowe pod względem oryginalności
wypowiedzi.

9.

Jury konkursowe wybiera spośród Prac Konkursowych:
 15 prac zwycięskich;
 40 prac wyróżnionych.

10.

Organizator informuje laureatów Konkursu, będących autorami prac zwycięskich oraz osoby wyróżnione,
będące autorami prac wyróżnionych o wynikach Konkursu poprzez przesłanie pod adres poczty
elektronicznej wskazany wraz Pracą Konkursową wiadomości o wyborze Pracy Konkursowej jako
zwycięskiej lub wyróżnionej. Zawiadomienie o wyborze zwycięskich Prac Konkursowych zostanie
wysłane do wybranych uczestników w dniu 19 sierpnia 2022 r. Nadto Organizator i Partner mogą
opublikowad zwycięskie i wyróżnione Prace Konkursowe w swoich serwisach internetowych oraz na
profilach w mediach społecznościowych.
§3 Nagrody

1.

Nagrodami dla każdego z 15 laureatów - autorów zwycięskich Prac Konkursowych są:
 podwójne zaproszenia na Białystok New Pop Festival odbywający się w Białymstoku w dniach 2728 sierpnia 2022 r.



roczny dostęp do cyfrowej prenumeraty Wyborcza.pl w wersji Klubowej oraz roczny dostęp
cyfrowej subskrypcji Radia Tok FM w wersji MultiDostęp.

Nagrody (dla każdego zwycięzcy o łącznej wartości 900 zł brutto) zostaną przekazane przez
Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail kierowanej pod adres wskazany w zgłoszeniu
konkursowym zgodnie z §2 pkt. 4 w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
2.

Nagrodami dla każdej z 40 osób wyróżnionych – autorów wyróżnionych Prac Konkursowych są zestawy
składające się z:
 6 batoników Kinder Bueno White,
 notatnika z logo Kinder Bueno,
 vouchera do zrealizowania w sklepach „Duka” o wartości 100 złotych.
Nagrody (dla każdego wyróżnionego o łącznej wartości 142,09 zł brutto) zostaną przekazane przez
Organizatora za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej pod adresy ustalone zgodnie z pkt.
3 poniżej.

3.

Osoby wyróżnione są zobowiązane w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacją
o wyróżnieniu zgłoszonej Pracy Konkursowej przesład do Organizatora wiadomośd e-mail w trybie
„odpowiedz” zawierającą imię, nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu na potrzeby
zaadresowania i doręczenia przesyłki pocztowej lub kurierskiej zawierającej nagrodę za wyróżnioną Pracę
Konkursową. W przypadku nieudzielenia w terminie 7 dni odpowiedzi zawierającej adres lub niepodęcia
przesyłki zawierającej nagrodę, Organizator może stwierdzid wygaśniecie prawa do nagrody i wybrad
wówczas inną Pracę Konkursową jako wyróżnioną. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od
daty ogłoszenia zwycięzców.

4.

Nagroda w Konkursie może byd zrealizowana wyłącznie w sposób wskazany w ust. 1-3 i nie podlega
wymianie
na ekwiwalent pieniężny. Organizator ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności
za niezrealizowanie nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy lub wyróżnionego.

5.

Każdy z uczestników do dnia 14 sierpnia 2022 r. może odstąpid od udziału w konkursie. W tym celu należy
wysład na adres e-mail konkurskinderbueno@agora.pl oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie.
Przykładowa treśd oświadczenia:
Do: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie
Niniejszym odstępuję od udziału w konkursie ,,Chwile letnich przyjemności z Kinder Bueno White"
.......................................
data oraz imię i nazwisko
Oświadczenie może mied także inną treśd, ważne aby jednoznacznie wynikała z niego wola
odstąpienia/rezygnacji z udziału w konkursie.

§4 Prawa własności intelektualnej
1.

Z chwilą powiadomienia uczestnika o wyborze Pracy Konkursowej nagrody jako zwycięskiej, w związku
z otrzymaniem nagrody i bez innego niż nagroda wynagrodzenia uczestnik będący autorem pracy przenosi
na Partnera autorskie majątkowe prawa do Pracy Konkursowej na wszelkich polach eksploatacji opisanych

w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w tym
w szczególności zwielokrotniania dowolnymi technikami, na dowolnych nośnikach, w nieograniczonej ilości
egzemplarzy, w tym na łamach prasy, publicznego wyświetlania, emitowania, reemitowania, udostępniania
w taki sposób, by każdy miał do nich dostęp w czasie i miejscu dowolnie wybranym, publicznego
wystawiania na nośnikach reklamy zewnętrznej, w szczególności po połączeniu z materiałami reklamowymi
i promocyjnymi Partnera, w tym z dowolnie redagowanymi sloganami reklamowymi produktów Partnera.
2.

Partner jest upoważniony do korzystania z nagrodzonych i wyróżnionych Prac Konkursowych także poprzez
łączenie ich z innymi utworami, opracowanie, modyfikację, bądź zmianę, a także bez ujawnienia autorstwa.

3.

Partner nie jest zobowiązany do korzystania z Pracy Konkursowej jako utworu.

§5 Postanowienia koocowe
1.

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą byd składane do Organizatora w terminie do 20 września
2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem konkurskinderbueno@agora.pl
lub bezpośrednio w siedzibie Organizatora z dopiskiem „Konkurs Chwile letnich przyjemności z Kinder
Bueno White”.

2.

Reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko, adres (bądź e-mail) jak również dokładny opis i powód
reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w ustępie 1, jak również w formie innej niż
pisemna, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania/nadania reklamacji.

3.

Organizator rozpatrzy reklamacje uczestników w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres/adres e-mail nadawcy lub inny wskazany
w reklamacji jako adres do doręczeo.

4.

Reklamacje dotyczące nagród należy przesyład na adres e-mail konkurskinderbueno@agora.pl, lub na
adres Organizatora lub złożyd bezpośrednio w siedzibie Organizatora w terminie do 20 września 2022 roku.
O zachowaniu terminu decyduje data nadania reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone (przez
co rozumie się wysłanie odpowiedzi przez Partnera) w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania.
Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres/adres e-mail nadawcy lub inny wskazany
w reklamacji jako adres do doręczeo.

5.

Negatywne rozpatrzenie reklamacji ani zaniechanie złożenia reklamacji nie pozbawia prawa Uczestnika ani
zwycięzcy do dochodzenia roszczeo na drodze postępowania sądowego.

§6 Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu konkursowym przez uczestników Konkursu
oraz w korespondencji e-mail przez osoby zwycięskie i wyróżnione w Konkursie jest Organizator.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych przez administratora można się skontaktowad
z inspektorem ochrony danych Organizatora na adres e-mail iod@agora.pl.

2.

Dane osobowe w postaci adresów poczty elektronicznej, podane w zgłoszeniu konkursowym będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu tj. przekazania nagród laureatom (§3 pkt. 1) oraz
nawiązania kontaktu z osobami wyróżnionymi (§3 pkt. 2 i 3). Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska
adresata przesyłki zawierającej nagrodę, adresów korespondencyjnych i numeru telefonu, podane przez

osoby wyróżnione będą przetwarzane w celu doręczenia nagród przekazywanych osobom wyróżnionym.
Nadto dane osobowe mogą byd przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami.
3.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na
realizacji ogłoszonego konkursu i wywiązania się z przyrzeczenia publicznego oraz ewentualnie
ustalenie, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1
lit. f RODO). W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu doręczenia nagród laureatom
oraz osobom wyróżnionym podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie prawnych
obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe podane
w formularzu lub w ewentualnej dalszej korespondencji będą przetwarzane do czasu upływu okresu
reklamacyjnego. Okres ten może zostad przedłużony w razie zgłoszenia ewentualnych roszczeo
związanych z konkursem - do czasu załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeo.

4.

Każdemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Każdy może w każdym czasie wnieśd sprzeciw z przyczyn związanych
z jego szczególną sytuacją jeżeli podstawą prawną przetwarzania jego danych jest uzasadniony interes
administratora danych.

5.

Każdy, kto uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo może wnieśd skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych kontaktowych, tj.: adresu e-mail, pod którym można się
skontaktowad z uczestnikiem/-czką konkursu, treści zgłoszenia konkursowego, danych wymaganych
do wysyłki nagród jest wymagane do zgłoszenia w Konkursie i jego realizacji. Dane mogą byd przekazane
podmiotom świadczącym na rzecz Agory usługi (księgowe, informatyczne, prawne, itp.) – wyłącznie
w celu oraz w związku ze świadczeniem tych usług.

* RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

