REGULAMIN KONKURSU ’’CZAS NA RZETELNYCH”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem Konkursu „Czas na Rzetelnych” (dalej: Konkurs) jest Rzetelna Firma sp. z o.o.,

Wrocław, ul. Armii Ludowej 21, KRS: 0000330543, NIP: 8951950863 (dalej: Organizator).
2.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie Konkursu

(dalej: Regulamin) oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3.

Konkurs „Czas na Rzetelnych” jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
§2
ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU

1.

Uczestnikiem Konkursu (dalej: “Uczestnik”) może zostać każda osoba fizyczna prowadząca

działalność gospodarczą lub rolniczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej będące aktywnymi Uczestnikami Programu Rzetelna Firma. W przypadku spółek cywilnych
Uczestnikiem może być tylko jeden wspólnik, który działa w imieniu swoim i pozostałych wspólników.
Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie
ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a
także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2.

Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie drogą elektroniczną na adres e-mail

zamieszczony na blogu Organizatora pod adresem http://blog.rzetelnafirma.pl.
3.

Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie przez każdego z Uczestników poniższych

warunków:
a)

Przesłanie droga mailową na adres rzetelni@rzf.pl historii powstania swojej firmy (dalej: Praca

Konkursowa),
b)

Podanie w formularzu zgłoszeniowym swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, nazwy firmy,

numeru NIP, siedziby przedsiębiorcy i adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail,
c)

Zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych i

wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora,
d)

Posiadania przez Uczestnika aktywnego Certyfikatu „Rzetelna Firma”

4. Zgłoszenia do Konkursu dokonać można tylko jeden raz. W przypadku przesłania przez Uczestnika
większej ilości odpowiedzi, ocenie będzie podlegała wyłącznie odpowiedź przesłana jako pierwsza.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji opisanych przez Uczestnika w zgłoszonej
Pracy Konkursowej.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację na stronie
internetowej Organizatora www.rzetelnafirma.pl oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook
https://www.facebook.com/RzetelnaFirma/?fref=ts odpowiedzi na pytanie otwarte wraz z imieniem,
nazwiskiem oraz nazwą firmy Uczestnika, przesłanej w ramach Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych odpowiedzi konkursowych, także tych, które
nie zwyciężyły w Konkursie.

§3
ZASADY KONKURSU
1.

Konkurs rozpocznie się w dniu 11 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 i zakończy w dniu 25 kwietnia 2016 r.

o godz. 23.59.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia

czasu jego trwania bez podawania przyczyny pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych uczestników
Konkursu.
Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wszystkie zgłoszenia dokonane w okresie wskazanym

3.
w ust. 1.
4.

Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie wszystkich warunków szczegółowo

wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu.
5.

Zadaniem Uczestnika jest udzielenie najciekawszej odpowiedzi na pytanie otwarte (§ 2 ust. 3 pkt a),

6.

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni spośród nadesłanych odpowiedzi

maksymalnie 4 laureatów (dalej: “Laureaci”), którzy otrzymają nagrodę główną (dalej: “Nagroda” lub “Nagroda
główna”). Komisja Konkursowa dokona oceny odpowiedzi wg kryterium oryginalności.
7.

Laureaci zostaną wybrani spośród Uczestników do dnia 11 maja 2016 r.

8.

Laureaci

Konkursu

zostaną

ogłoszeni

profilu

organizatora

w

serwisie

Facebook

https://www.facebook.com/RzetelnaFirma/?fref=ts oraz na blogu: http://blog.rzetelnafirma.pl/. Dodatkowo
Organizator powiadomi Laureatów o wygranej drogą mailową lub telefoniczną w terminie wskazanym w ust.
7.
§4
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie będzie promocja firmy każdego Laureata, która będzie obejmowała wywiad oraz
przygotowany przez Organizatora film, który będzie promowany na:
a) stronie internetowej Organizatora www.rzetelnafirma.pl,
b) profilu Organizatora w serwisie Facebook https://www.facebook.com/RzetelnaFirma/?fref=ts,
c) kanale Organizatora youtube https://www.youtube.com/channel/UCq_J18Q8pzdhKcy2V_6POgA,
d) blogu Rzetelnej Firmy pod adresem http://blog.rzetelnafirma.pl.
e) podczas gali rozdania Złotych Certyfikatów Rzetelności, która odbędzie się w październiku 2016 r. (o
dokładnej dacie Laureat zostanie poinformowany drogą elektroniczną).
2. O ostatecznym kształcie filmu, o którym mowa w ust. 1 decyduje Organizator.
3. Organizator udostępni każdemu z Laureatów film promujący jego firmę, o którym mowa w ust. 1. Każdy z
Laureatów będzie miał prawo wykorzystywania ww. filmu w celu promocji swojej firmy, z zastrzeżeniem,
iż integralność filmu nie zostanie w żaden sposób naruszona oraz, że film będzie wykorzystywany zgodnie
z dobrymi obyczajami i z poszanowaniem dobrego imienia Rzetelnej Firmy.
4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na jakąkolwiek inną nagrodę, w szczególności nie podlegają
zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Laureat Konkursu nie otrzyma Nagrody, jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora, w ciągu 2 dni
roboczych od dnia ogłoszenia decyzji o przyznaniu Nagrody, Organizatorowi nie uda się skontaktować z
Laureatem albo jeżeli Laureat sam zrezygnuje z Nagrody.

6. Niespełnienie przez Laureata któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie Konkursu może
skutkować odmową wydania Nagrody przez Organizatora.
7. Informacje dotyczące realizacji prawa do Nagrody zostaną wysłane Laureatom Konkursu drogą
elektroniczną na adresy e-mail podane Organizatorowi w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.
8. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
§5
KOMISJA KONKURSOWA
1

Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, powołana zostanie 3-osobowa Komisja

Konkursowa.
2

Wszystkich członków Komisji Konkursowej, łącznie z jej Przewodniczącym, powołuje

Organizator.
3

Komisja Konkursowa na każdym etapie Konkursu może podjąć decyzję o wykluczeniu

Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia postanowień wynikających z niniejszego
Regulaminu.
§6
DANE OSOBOWE. REKLAMACJE
1

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i

realizacją Konkursu jest Organizator.
2

Uczestnicy Konkursu poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyrażają zgodę na

wykorzystanie i przetwarzanie pozyskanych danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także na upublicznienie swego imienia oraz wizerunku. Dane
osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
4

Zważywszy na fakt, iż Organizator jest członkiem Grupy Kaczmarski, może on powierzyć

przetwarzanie danych osobowych pozostałym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kaczmarski (pełna lista
pod adresem: www.krd.pl/grupa) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
Podmioty te gwarantują, że przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z powołaną wyżej ustawą o
ochronie danych osobowych.
5

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie

pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs Czas na Rzetelnych”.
6

Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, tj. imię, nazwisko, nazwę firmy, numer NIP,

adres do korespondencji, a także wskazanie podstaw reklamacji.
7

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 20 dni roboczych od dnia

otrzymania. W razie negatywnego dla Uczestnika rozstrzygnięcia reklamacji o wyniku tego postępowania
Uczestnik zostanie powiadomiony listownie. Stanowisko Organizatora zajęte po rozpatrzeniu Reklamacji
będzie ostateczne.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

10.

W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do

niezwłocznego udostępnienia Uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu poprzez zamieszczenie
stosownego komunikatu na profilu Organizatora w na portalu www.facebook.com, na blogu Organizatora pod
adresem http://blog.rzetelnafirma.pl., a także przesłanie informacji wszystkich Uczestnikom drogą
elektroniczną.
11.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika warunków niniejszego

Regulaminu.
12.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

