
REGULAMIN KONKURSU  

„Wygraj tablet pod choinkę” z dnia 07.12.2018 r. 

 

§ 1 Zasady ogólne  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w 

konkursie pod nazwą „Wygraj tablet pod choinkę” (zwanego dalej "Konkursem") 

organizowanym za pośrednictwem strony internetowej https://www.viem.pl/konkurs 

Organizatorem Konkursu jest: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy: 60-273, przy ul. Palacza 

113, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489569, numer NIP: 779-232-38-33, 

numer REGON: 300684897 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Podmiotem Zlecającym Konkurs jest Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 

S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000056463, wysokość kapitału zakładowego 82.000.000,00 zł, 

wysokość kapitału wpłaconego 82.000.000,00 zł, NIP 951-19-33-418 (dalej jako 

„Vienna Life”).  

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i 

obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu 

prowadzenia Konkursu. 

5. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 07.12 2018 do dnia 14.12.2018 zgodnie 

z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

https://www.viem.pl/konkurs


6. Konkurs realizowany jest na stronie konkursowej o adresie https://viem.pl/konkurs 

(zwanej dalej „Stroną konkursową”). 

7. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawuje powołana przez 

Organizatora Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”) we wszelkich aspektach 

związanych z Konkursem w tym m.in. w zakresie wyłonienia zwycięzców, 

rozpatrywania reklamacji.  

 

8. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnicy Konkursu są 

zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Komisja 

będzie uprawniona do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.  

 

9. Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności naruszenia:  

1) polegające na ingerencji w mechanizm działania Konkursu;  

2) związane z zamieszczaniem zgłoszeń konkursowych zabronionych w świetle § 

4 ust. 6 Regulaminu;  

3) polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie;  

4) związane z nieposiadaniem przez Uczestnika majątkowych i osobistych praw 

autorskich do zgłoszonej odpowiedzi na pytanie konkursowe.  

 

8. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące 

kryteria: (i) jest pełnoletnia, (ii) posiada pełną zdolność do czynności prawnych (iii) 

spełnia warunki Regulaminu oraz (iv) zgłosi swój udział w Konkursie na Stronie 

Konkursowej.  

 

9. W Konkursie nie mogą brać udziału (i) pracownicy Organizatora, (ii) członkowie ich 

najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,  

przysposobionych i przysposabiających (iii) osoby pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym z pracownikami Organizatora.  

  

§ 2 Warunki przystąpienia do Konkursu  

1. Osoba przystępująca do Konkursu (Uczestnik) udziela odpowiedzi na zadanie 

konkursowe opublikowane na Stronie konkursowej poprzez przesłanie odpowiedzi 

drogą mailową na wskazany w zadaniu konkursowym adres email (konkurs@viem.pl) 

2. Udzielając odpowiedzi Uczestnik akceptuje Regulamin. 

3. Odpowiedź Uczestnika mogą stanowić wyłącznie teksty, do których Uczestnik posiada 

pełnię praw autorskich, za co Uczestnik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność. 

https://viem.pl/konkurs


4. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności 

co następuje: 

a) posiada prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do treści zgłoszonej odpowiedzi w 

formie tekstu na zadanie do Konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w tym 

Konkursie;  

b) wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie zgodnie z 

niniejszym Regulaminem; 

c) udziela Organizatorom Konkursu oraz Podmiotowi Zlecającemu Konkurs 

niewyłącznej licencji do korzystania z odpowiedzi na zadanie konkursowe w formie 

tekstu w zamian za udział w Konkursie, a także udziela zgody na wykonywanie przez 

Organizatora oraz Podmiot Zlecający Konkurs praw zależnych do odpowiedzi:  

i) bez ograniczeń co do miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;  

ii) na czas 2 lata od momentu zgłoszenia do Konkursu;  

iii) z chwilą zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu;  

iv) bezwarunkowo;  

v) na następujących polach eksploatacji, zawsze wyłącznie na potrzeby realizacji 

Konkursu:  

· utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na 

taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), 

sporządzania nośnika audiowizualnego, w szczególności zapisu na nośniku 

magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

· zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, 

na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), 

· wprowadzania do obrotu, 

· wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach 

i pamięci komputerowej, 



· publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w 

ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych), 

· publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, 

· wielokrotnych przekazów on line w sieci internetowej, zarówno symultanicznie jak i 

niesymultanicznie w ramach programów telewizyjnych, jak i poza programami, video on 

demand, pay-per-view, na indywidualne życzenie użytkownika sieci w miejscu i czasie 

przez niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i streaming, z 

zastosowaniem odbiorników różnego typu, 

· wielokrotnego odtwarzania za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających funkcje 

przechowywania i odczytywania plików audio i video w technologii cyfrowej, np. 

telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone i innych, z zastosowaniem 

aplikacji programu iTunes lub innych o podobnym charakterze i funkcji. 

d) wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia w zakresie określonym w pkt c). 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi w przypadku powzięcia 

wiadomości, o naruszaniu przez odpowiedź praw autorskich lub dóbr osobistych osób 

trzecich lub o nieprawidłowości oświadczeń wskazanych w ust. 4 powyżej. 

§ 3 Zasady Konkursu  

1. Celem postawionym przed Uczestnikami Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na 

zadanie konkursowe przygotowane przez Organizatora tj. opisanie dlaczego warto 

czytać Viem.pl 

2. Konkurs składa się z jednego etapu, po zakończeniu którego wybrany zostanie 1 

Zwycięzca. Zwycięzca zostanie wybrany do 3 dni roboczych po zakończeniu konkursu, 

czyli do 19.12.2018 

3. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję, w której skład wejdą przedstawiciele 

Organizatora. 

4. O wygranej w konkursie decyduje kreatywność odpowiedzi (według oceny Komisji 

konkursowej). 



5. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej poprzez wiadomość prywatną drogą 

mailową do dnia 19.12.2018 

§ 4 Nagrody 

1. Nagrodą główną w konkursie jest 1 x tablet Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi SM-T560 

(czarny) o jednostkowej wartości 599 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł) (dalej 

jako „Nagroda”).  

2. Organizator nie odpowiada za stan techniczny Nagrody. 

3. W Konkursie jest przewidziana tylko jeden rodzaj nagrody (określona w ust. 1). 

4. Nagroda nie podlegają wymianie, zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich 

równowartość pieniężną, a prawo do Nagrody przysługujące zwycięzcy nie jest 

zbywalne. 

5. Uczestnik nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli: 

a) nie wskaże w terminie 7 dni od powiadomienia wysłanego przez Organizatora w 

wiadomości prywatnej Uczestnika o wygranej adresu na który ma być wysłana nagroda,  

b) nie dokona prawidłowo czynności wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, 

c) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

6. W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które: 

a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do 

nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc; 

b) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, 

niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia 

etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym; 

c) zawierają treści niezgodne z prawem; 

d) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem; 

e) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, 

wizerunek; 

f) naruszają dobre obyczaje; 



g) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 5 Dane osobowe Uczestników 

1. Uczestnik w związku z Konkursem podaje następujące dane, które będą przetwarzane 

w ramach Konkursu: 

a) Imię i nazwisko, 

b) Adres e-mail, 

c) Adres do wysyłki, 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z 

Konkursem jest Podmiot Zlecający – Vienna Life.  

3. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne 

do wzięcia udziału w Konkursie.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Vienna Life wyłącznie w celu: 

a) organizacji Konkursu, 

b) przeprowadzenia Konkursu, 

c) udostępnienia informacji o wynikach Konkursu, 

d) ewentualnie - obrony przed roszczeniami.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu organizacji 

Konkursu, przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach 

Konkursu jest ich dobrowolnie wyrażona zgoda oraz niezbędność przetwarzania do 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Vienna Life w postaci niezbędności 

przetwarzania do obrony przed roszczeniami. 

6. Dane Uczestników będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń 

wynikających z Konkursu. 

7. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania od Vienna Life dostępu do swoich danych, 

ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 



8. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda – w każdym czasie 

przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 

9. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony 

interes Vienna Life – przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. Vienna Life nie będzie już przetwarzać danych osobowych na tej podstawie, 

chyba że wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, lub podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

10. W związku z przetwarzaniem danych Uczestników przysługuje im skarga do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

11. Podmiot Zlecający informuje, że przetwarzanie danych osobowych w związku z 

Konkursem zostanie powierzone Organizatorowi – spółce GoldenSubmarine Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Palacza 133, kod 

pocztowy: 61-273 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 

0000289158, numer NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300548349. 

§ 6 Reklamacje 

1. Nagrody zostaną wysłane do dnia: 18.01.2019 na adres wskazany przez Zwycięzcę.  

2. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni 

zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia 

Konkursu. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres 

Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być 

przesłana listem poleconym do Organizatora na adres: GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.K. 

ul. Palacza 113, 60-273 Poznań z dopiskiem Reklamacja. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od 

daty ich otrzymania przez Organizatora. 



§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Przez cały czas trwania Konkursu Regulamin będzie do wglądu pod postem 

konkursowym. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy czym 

zmiany nie będą mniej korzystne ani pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników 

ani wpływać na nabyte już przez nich prawa w Konkursie. Zmieniając Regulamin, 

Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmiany nie krótszy niż 7 dni po dniu ich 

ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na 

stronie https://www.viem.pl/konkurs oraz w korespondencji bezpośredniej z 

wykorzystaniem adresu email podanego przez Uczestników podczas Zgłoszenia. 

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w 

rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały 

okres jego trwania. 

5. Uczestnik może być wykluczony z uczestnictwa w Konkursie z powodu naruszenia 

postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez korzystanie z więcej niż 

jednej tożsamości internetowej, korzystanie z kont fikcyjnych. Decyzje w przedmiocie 

wykluczenia podejmuje Organizator. 


