REGULAMIN KONKURSU
„Opłaca się przejść na TY”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Opłaca się przejść na TY”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-954,
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
13098, kapitał zakładowy: 368.900,00 zł., NIP: 525-10-22-800, REGON: 011778739 na zlecenie
Kompanii Piwowarskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-285), ul. Szwajcarska 11.
1.3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia.
1.5. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
a) Konkurs – konkurs organizowany przez Organizatora pod nazwą „Opłaca się przejść na TY’;
b) Organizator – IQ Marketing (Poland) sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-954, ul. Wiktorii
Wiedeńskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
13098, kapitał zakładowy: 368.900,00 zł., NIP: 525-10-22-800, REGON: 011778739;
c) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie;
d) Zgłoszenie – kompletnie wypełniony i wysłany przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy
dostępny na Stronie Konkursowej;
e) Strona Konkursowa – strona dedykowana Konkursowi dostępna w sieci Internet pod adresem:
www.przejdznatyprzygrillu.pl;
f) Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, spełniająca warunki wskazane w
Regulaminie;
g) Okres Zgłoszeń – okres od dnia 16 maja 2019 roku od godziny 12:00 do dnia 29 maja 2019
roku do godziny 23:59:59, podczas którego możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń do Konkursu;
h) Odpowiedź – odpowiedź na zadanie konkursowe, stanowiąca element Zgłoszenia, której ocena
przez Komisję decyduje o przyznaniu Nagrody;
i) Laureaci – Uczestnicy wybrani przez Komisję będący zwycięzcami Konkursu, uprawnieni do
otrzymania Nagrody I Stopnia, lub Nagrody II Stopnia;
j) Nagroda – nagroda wydawana w Konkursie, o której mowa w pkt 3 Regulaminu;
k) Komisja – organ powołany przez Organizatora, którego członkowie dokonują oceny
Odpowiedzi;
l) Produkt Promocyjny – produkt marki Tyskie Gronie w postaci piwa w puszce o pojemności
0,5 litra oraz butelce o pojemności 0,5 litra, wprowadzony do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez Kompanię Piwowarską S.A. z siedzibą w Poznaniu;
m) Sklep – sklep stacjonarny prowadzący sprzedaż detaliczną należący do sieci sklepów „Tesco”
znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym zakup Produktu Promocyjnego
w okresie od dnia 16 maja 2019 roku do dnia 29 maja 2019 roku uprawnia do wzięcia udziału w
Konkursie. W Konkursie nie są uwzględniane zakupy Produktów Promocyjnych dokonane w
maszynach vendingowych lub w innych miejscach czy urządzeniach, w których nie jest możliwe
uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury;
n) Zakup Promocyjny – zakup co najmniej 8 Produktów Promocyjnych w Sklepie w okresie od
dnia 16 maja 2019 roku do dnia 29 maja 2019 roku, potwierdzony jednym Dowodem Zakupu;
o) Dowód Zakupu - dowód dokonania przez Uczestnika Zakupu Promocyjnego, który jest czytelny
i prawdziwy, tzn. nie jest sfałszowany, ani nie zawiera przekreśleń, nie jest uszkodzony, w
szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi
połączenia dwóch lub więcej różnych dokumentów. Dowód Zakupu potwierdza dokonanie
Zakupu Promocyjnego, gdy w liście zakupów jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup
dotyczy zakupu co najmniej 8 Produktów Promocyjnych, a jeśli na Dowodzie Zakupu brak jest

takich słów – powinna znaleźć się na nim adnotacja dokonana przez Sklep, w którym dokonano
zakupu Produktów Promocyjnych, potwierdzająca fakt jego dokonania na podstawie Dowodu
Zakupu, opatrzona dodatkowo pieczątką tego Sklepu.

2.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
a) ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) dokonała Zakupu Promocyjnego jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu
cywilnego;
c) zachowa Dowód Zakupu potwierdzający dokonanie Zakupu Promocyjnego;
d) dokona w Okresie Zgłoszeń na Stronie Konkursowej prawidłowego Zgłoszenia udziału
w Konkursie poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez:
i.
podanie swojego adresu e-mail;
ii.
podanie numeru Dowodu Zakupu;
iii.
podanie daty dokonania Zakupu Promocyjnego widniejącej na Dowodzie Zakupu;
iv.
podanie numeru kasy fiskalnej znajdującego się na Dowodzie Zakupu;
v.
oświadczenie o ukończeniu 18 roku życia;
vi.
oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji;
vii.
oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym.
e) wykonanie zadania konkursowego polegającego na stworzeniu autorskiej pisemnej
Odpowiedzi na pytanie: „Czego nie może zabraknąć na idealnym grillu?” i
zamieszczeniu jej w odpowiedniej rubryce formularza zgłoszeniowego. Odpowiedź na
zadanie konkursowe nie może przekroczyć 300 znaków, wliczając znaki interpunkcyjne
i spacje. Odpowiedź musi być sporządzona w języku polskim oraz musi stanowić tekst,
którego Uczestnik jest autorem i do którego posiada pełne i niczym nieograniczone
prawa autorskie. Ponadto odpowiedź nie może być tekstem uprzednio publikowanym,
musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika. Nie może zawierać wulgaryzmów,
treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszać dobrych obyczajów, nie może
zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem
treści dotyczących marki Tyskie, a także nie może naruszać praw osób trzecich, w tym
w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich, ani nie może zawierać danych
osobowych osób trzecich;
f) wysłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez wybór odpowiedniego przycisku.
2.2. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system
(data serwera) obsługujący Stronę Konkursu.
2.3. Jeden Uczestnik może dokonać w Konkursie dowolnej ilości Zgłoszeń. Do jednego Zgłoszenia
uprawnia jeden Zakup Promocyjny. W przypadku dokonania więcej niż jednego Zgłoszenia na
podstawie jednego Zakupu Promocyjnego, Organizator uwzględnia w Konkursie wyłącznie
pierwsze Zgłoszenie, oznacza to, że jeden Dowód Zakupu można zgłosić w Konkursie
wyłącznie raz, niezależnie od liczby widniejących na nim zakupionych Produktów
Promocyjnych.
2.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Kompanii Piwowarskiej S.A. z
siedzibą w Poznaniu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków
najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.
2.5. Organizator zastrzega, że nie jest możliwa zmiana danych wskazanych w formularzu, o których
mowa w pkt 2.1. lit. d Regulaminu.

3.

NAGRODY W KONKURSIE
3.1. Organizator w Konkursie przewidział 120 (słownie: sto dwadzieścia) Nagród na które składa
się:
i. 40 (słownie: czterdzieści) Nagród I Stopnia w postaci voucherów do wykorzystania w
sklepach sieci Tesco na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości 100,00 złotych (słownie:
sto złotych) z 24 miesięcznym terminem ważności.
ii. 80 (słownie: osiemdziesiąt) Nagród II Stopnia w postaci voucherów do wykorzystania w
sklepach sieci Tesco na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości 50,00 złotych (słownie:
pięćdziesiąt złotych) z 24 miesięcznym terminem ważności
3.2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3.3. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, ani też Laureat nie może żądać
zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
3.4. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
3.5. Organizator wyłoni 40 laureatów uprawnionych do otrzymania Nagrody I Stopnia oraz 80
laureatów uprawnionych do otrzymania Nagrody II Stopnia, w sumie 120 laureatów.

4.

KOMISJA
4.1. Nad poprawnością przebiegu Konkursu i prawidłowością przyznania Nagród czuwa Komisja.
Laureaci Nagród w Konkursie wybierani są przez Komisję, składające się z powoływanych
przez Organizatora oraz Kompanię Piwowarską S.A. członków.
4.2. Komisja dokonuje wyboru Laureatów w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia
Okresu Zgłoszeń.
4.3. Każdy z członków Komisji będzie oceniać nadesłane Odpowiedzi według kryteriów
kreatywności, oryginalności oraz poprawności językowej.
4.4. Komisja będzie oceniać nadesłane, poprawne pod względem wymogów Regulaminu
Odpowiedzi.

5. SPOSÓB I TERMIN WYŁANIANIA LAUREATÓW

5.1. W terminie do 3 dni roboczych od wyłonienia laureatów, o którym mowa w pkt 4.2. Organizator
powiadomi Laureatów Nagród I Stopnia oraz Laureatów Nagród II Stopnia o wygranej za
pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przy dokonywaniu Zgłoszenia,
zawierającą link do aktywnego formularza, który Laureat musi uzupełnić w terminie 72 godzin
od powiadomienia go o wygranej, poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail
zgodnego z tym podanym w Zgłoszeniu, numeru telefonu komórkowego, adresu zamieszkania,
na który ma zostać wysłana Nagroda oraz dołączenie czytelnego zdjęcia Dowodu Zakupu
dokumentującego Zakup Promocyjny, tożsamego z tym, którego dane zostały podane w
Zgłoszeniu, w formacie .jpg lub .png oraz w rozmiarze nie większym niż 2 MB, a następnie
wysłać kompletny formularz poprzez wybranie przycisku „Wyślij”.
5.2. W przypadku:
i. niewysłania przez Laureata formularza, o którym mowa w pkt 5.1. powyżej we
wskazanym tam terminie;
ii. wysłania przez Laureata niekompletnego formularza, o którym mowa w pkt 5.1.
powyżej;
iii. niespełnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przewidzianych w
Regulaminie;

Laureat traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
5.3. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem
podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie w terminie do 21 czerwca 2019 roku.
Podczas odbioru Nagrody Laureat zostanie poproszony o podpisanie protokołu odbioru
Nagrody.
5.4. Wyniki Konkursu zawierające imię oraz 8 ostatnich znaków UIC Formularza Laureata są
podane na Stronie Konkursowej i są publikowane na bieżąco po pozytywnym zweryfikowaniu
Laureata.

6. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
6.1. Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Odpowiedzi, zgodnie z postanowieniami pkt 2.1.
Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie z którym
Uczestnik:
i. potwierdza, że jest wyłącznym autorem Odpowiedzi, posiada wszelkie majątkowe i
osobiste prawa autorskie do Odpowiedzi, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi
prawami autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym
zakresie oraz, że jego prawa do Odpowiedzi nie są w żaden sposób ograniczone ani
obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi
roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji lub z tytułu wykonywania przez
Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień lub naruszenia innych praw osób
trzecich;
ii. potwierdza, że na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 3 (trzech) dni od
otrzymania takiego żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poczty,
odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym
ustępie.
6.2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i
terytorialnie oraz nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw
majątkowych do Odpowiedzi na następującym polu eksploatacji: korzystanie w celu
podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów
lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet lub baz
danych).
6.3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi, w zakresie
uzasadnionym wykorzystywaniem Odpowiedzi na powyższych polach eksploatacji, w tym do
dokonywania modyfikacji, łączenia z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu
modyfikacji, a także do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych praw.
6.4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do Odpowiedzi
oraz zobowiązuje się do niewykonywania wobec Odpowiedzi osobistych praw autorskich, a
także upoważnia Organizatora do upoważnienia innej osoby do wykonywania powyższych
praw.
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy
z Organizatorem przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi na polach
eksploatacji, o których mowa powyżej, z prawem do wykonywania praw zależnych do
Odpowiedzi.

7. REKLAMACJE
7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników w formie e-mailowej na adres: reklamacja@przejdznatyprzygrillu.pl. Reklamacja

powinna zawierać: adres e-mail, imię, nazwisko, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy
reklamacja oraz treść żądania.
7.2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem wysłanym nie
później niż w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
7.4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do
dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

8.

DANE OSOBOWE
8.1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest
Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, (dalej:
„Administrator”).
8.2. Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której dane są
przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję
należy kierować na adres: ul. Szwajcarską 11, 61-070 Poznań albo poprzez wiadomość e-mail
na adres: alicja.rybus@asahibeer.pl, piotr.dulski@asahibeer.pl .
8.3. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych
osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: rodo@asahibeer.pl
8.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz dla celów
obrony/dochodzenia ewentualnych roszczeń majątkowych w uzasadnionych przypadkach.
8.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika i Laureata jest:
a) realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą lub podjęcie działań przed zawarciem umowy
na żądanie osoby, której dane dotyczą (w związku z akceptacją regulaminu przez Uczestnika
Konkursu),
b)realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obrona/dochodzenie
ewentualnych roszczeń oraz weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i
przyznania Nagród.
8.6. Dane osobowe Uczestników i Laureatów zostaną przekazane do przetwarzania IQ Marketing
(Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu przeprowadzenia Konkursu, a także
podmiotom świadczącym usługi hostingu. Dane osobowe Laureatów zostaną przekazane
podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu wydania Nagród.
8.7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
sprzeciwu wobec ich przetwarzania (jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes
administratora), a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w
Konkursie, rozpatrzenie reklamacji i ewentualne wydanie Nagrody.
8.9. Dane Laureatów, Uczestników i osób zgłaszających reklamacje będą przetwarzane w celu
obrony przed ewentualnymi roszczeniami do momentu upływu okresu ich przedawnienia.
8.10.
Administratorem danych osobowych Laureatów w zakresie zawiadomienia o
Nagrodzie, wydania Nagrody, postępowań reklamacyjnych związanych z Konkursem oraz
danych zbieranych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także danych
zbieranych w celu realizacji obowiązków prawnopodatkowych, w związku z koniecznością
rozliczenia podatku od przyznanych nagród (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) jest Organizator, tj. IQ
Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02954 Warszawa. Kontakt z Organizatorem w zakresie danych osobowych możliwy jest pod
adresem Organizatora oraz e-mailowo pod adresem: abi@iq-marketing.pl. Dane osobowe
przetwarzane są przez Organizatora jako administratora, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Organizatora Konkursu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest wydanie

Nagrody, rozpatrzenia reklamacji, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, a w zakresie
w jakim dane są zbierane w celu realizacji obowiązków prawnopodatkowych, w związku z
koniecznością rozliczenia podatku od przyznanych nagród, podstawą ich przetwarzania jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO. W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jego danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Osobom, których dane są
przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych, które są przetwarzane oraz żądania ich
sprostowania (poprawiania) usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, w dowolnym momencie
i w dowolny sposób, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czas przez jaki administrator będzie przechowywać dane
osobowe, zależy od tego, w jakim celu je przetwarza: dane Laureatów będą przetwarzane w
celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 6 lat. Dane Laureatów
zweryfikowanych pozytywnie będą przetwarzane także w celach sprawozdawczości finansowej
i do celów podatkowych przez okres 5 lat od początku roku kalendarzowego następującego po
roku, w którym nastąpiło wyłonienie Laureatów w Konkursie. Dane osobowe osób
zgłaszających reklamacje będą przetwarzane do czasu poinformowania tej osoby o sposobie
rozpatrzenia reklamacji, a dane osobowe osób zgłaszających reklamacje, które zostały
rozpatrzone pozytywnie, tj. na skutek których takim osobom została wydana Nagroda będą
przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych, tj. przez 6 lat od
dnia wydania Nagrody. Dane osobowe osób, których reklamacje zostały rozpatrzone
pozytywnie będą przetwarzane także w celach sprawozdawczości finansowej i do celów
podatkowych przez okres 5 lat od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w
którym nastąpiło pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Po upływie wyżej wymienionych okresów
podane przez Uczestnika dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji. Dane
osobowe Laureatów mogą zostać ujawnione przez Organizatora podmiotom i organom, którym
administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zostaną udostępnione podmiotowi
świadczącemu usługi kurierskie, celem doręczenia nagrody lub odpowiedzi na wniesione
reklamacje, a także powierzone podmiotom świadczącym usługi hostingowe i
teleinformatyczne.

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
9.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie www.przejdznatyprzygrillu.pl
oraz w siedzibie Organizatora.
9.3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte
Uczestników.

