
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu („Konkurs”) pod nazwą: ,, Dlaczego warto odzyskać podatek z zagranicy”. 

§1 [Organizator]

Organizatorem Konkursu jest Podatkimeritum.pl sp. z o.o., ul. Węgierska 31, 33-300 Nowy Sącz, NIP
7343539742, REGON 364492248, KRS 0000973756 (,,Organizator”). 

§2 [Uczestnicy Konkursu]

1. Uczestnikiem Konkursu ( „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca:

a) stały dostęp do Internetu (urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.),

b) standardową przeglądarkę internetową z obsługą plików typu cookie,

c) imienne konto w serwisie Facebook

d) ukończony wiek 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych

e) podpisaną umowę z Podatkimeritum.pl i opłaconą usługą.

2.  Z  udziału  w  Konkursie  wykluczeni  są  pracownicy  Organizatora  oraz  członkowie  ich  rodzin  tj.:
wstępni,  zstępni,  rodzeństwo,  małżonkowie,  rodzice  małżonków  i  osoby  pozostające  w  stosunku
przysposobienia.

§3 [Zasady Konkursu]

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:

1. spełnienie warunków Uczestnika, określonych §2;

2. zapoznanie się z regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków;

3. wyrażenie  przez  Uczestnika  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu

udziału w Konkursie,

4. wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w niniejszym §3. 

3. Zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestnika,  w  tym  wizerunku  Uczestnika  z

nagrodą  konkursową,  w  celu  udziału  w  Konkursie  może  być  wyrażona  w  szczególności

poprzez  czynny  udział  Uczestnika  w  Konkursie  i  wykonanie  zadania  konkursowego,

potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa.

4. Konkurs odbywa się od dnia 1 lutego 2023 r. od godziny 24.01 do dnia 4 maja do godz. 24.00.

5. Zadania konkursowe wykonane po terminie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

6. Konkurs  jest  prowadzony  za  pośrednictwem  Fanpage’a  Organizatora  w  serwisie

społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/MeritumGroup

7. Zadaniem konkursowym jest  udostępnienie  w serwisie  społecznościowym Facebook postu

konkursowego  Organizatora  dostępnego  pod  adresem:

https://www.facebook.com/MeritumGroup w formie publicznej, tj. widocznej dla Organizatora,

oraz wskazanie pod postem odpowiedzi na pytanie: ,,Co można kupić za zwrot podatku z

zagranicy?”. 

8. Dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie profilu MeritumGroup w

serwisie Facebook (profil pod adresem: https://www.facebook.com/MeritumGroup)

https://www.facebook.com/MeritumGroup


9. Uczestnik może jednokrotnie wziąć udział w Konkursie podczas jego trwania. 

10. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej w konkursie

nie  decyduje  przypadek  lecz  działanie  Uczestnika,  tj.  spełnienie  warunków  Konkursu  i

wykonanie zadania konkursowego.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów o treści powszechnie uznawanej za

obraźliwe,  naruszające prawa osób trzecich albo przepisy prawa,  ofert  handlowych,  treści

pornograficznych, godzące w uczucia religijne lub naruszające dobra osobiste innych osób.

12. W przypadku naruszenia ww. warunków Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia

Uczestnika z udziału w Konkursie.

13. Zwycięzcy  Konkursu  zostaną  wyłonieni  przez  Organizatora  wyłącznie  spośród  osób

spełniających wszystkie warunki określone w Regulaminie.

14. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  Uczestnika  warunków

Konkursu określonych w Regulaminie.

15. Prawidłowe  wykonanie  Zadania  Konkursowego  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez

Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w

tym  przedmiocie  i  jest  równoznaczne  ze  złożeniem  przez  Uczestnika   następujących

oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej

twórczości Uczestnika. Korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego zgodnie z

Regulaminem Konkursu nie zagrozi,  nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej

prawem. Zdjęcie zwycięzców konkursu z nagrodą konkursową przedstawia wyłącznie osobę

Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z

Konkursem.  W  przypadku,  gdy  zdjęcie  zawiera  wizerunki  innych  osób,  udzieliły  one

Uczestnikowi  wyraźnej  zgody  na  korzystanie  z  ich  wizerunku  do  celów  związanych  z

Konkursem. 

§4 [Nagrody]

1. Organizator  powoła  komisję  konkursową,  która  będzie  sprawowała  nadzór  nad

prawidłowością przeprowadzania Konkursu i wyłonienia zwycięzców.

2. Organizator wybierze zgłoszenia konkursowe, które zostaną nagrodzone.

3. Nagrodami w Konkursie są:

a) iPhone 12 – 1 sztuka za pierwsze miejsca (wartość to 3649 PLN brutto)

b) Głośnik JBL – 3 sztuki za miejsce drugie, trzecie i czwarte (wartość 1 szt. to 429 PLN

brutto)

c) Karta podarunkowa do Allegro o wartości 100 PLN za miejsce piąte

4. Wyniki konkursu (imię i nazwisko/nazwa użytkownika) zwycięzców zostaną opublikowane na

fanpage’a  Organizatora  (Facebook)  w  terminie  7  dni  roboczych  od  daty  zakończenia

Konkursu.

5. Zwycięzcy  otrzymają  indywidualną  wiadomość o wygranej  wraz  z  kodem rabatowym jako

nagrodą,  o  który  mowa  w ust.  3,  za  pośrednictwem wiadomości  na  konto  Uczestnika  w

serwisie społecznościowym Facebook lub wiadomości email. 

6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub zamianie na inne produkty.

7. Zwycięzcy Konkursu, tj. osoby, które otrzymają nagrody wskazane w ust. 3 zobowiązują się

do wykonania zdjęcia z wygraną w Konkursie i przesłania go na adres e-mail Organizatora, tj.:

biuro@podatkimeritum.pl w  terminie  do  7  dni  od  dnia  otrzymania  nagrody  celem

wykorzystania  zdjęcia  przez  Organizatora  na  jego  stronie  Facebook   oraz  na  stronie



Organizatora podatkimeritum.pl wraz z podaniem imienia zwycięzcy – osoby, której wizerunek

utrwalony jest na zdjęciu. 

 

§5 [Reklamacje]

1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w terminie

14 dni od zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje w formie pisemnej należy przesłać na adres siedziby Organizatora.

3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub

adres e-mail oraz powód reklamacji.

5. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

6. Uczestnik  zostanie  powiadomiony o  rozpatrzeniu  reklamacji  przez Organizatora pocztą  na

adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

7. Reklamacje  dot.  otrzymanych  nagród  rzeczowych składane  są  wyłącznie  do  sprzedawcy/

producenta. 

 

§6 [Prawa autorskie]

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jego odpowiedź na pytanie konkursowe

jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich ani majątkowych osób trzecich.

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, które będą wysuwane

przez osoby trzecie w stosunku do nadesłanej przez niego pracy konkursowej.

3. Udostępnienie postu z odpowiedzią na pytanie konkursowe jest równoznaczne z udzieleniem

Organizatorowi  konkursu  zgody  na  bezpłatne  wykorzystanie  (licencja  niewyłączna)

zgłoszonych  odpowiedzi  -  w  tym  wizerunku  zwycięzcy  z  nagrodą  -  bezterminowo,  bez

żadnych  ograniczeń  terytorialnych  w  na  profilu  Facebook  Organizatora  we  wszystkich

działaniach i publikacjach związanych z Konkursem.

§7 [Dane osobowe. RODO.]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestnika  odbywa  się  zgodnie  z  Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

3. Przetwarzanie  danych  Uczestnika  odbywa  się  na  podstawie  jego  dobrowolnej  zgody

wyrażonej w celu udziału w konkursie.

4. Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza takie dane Uczestnika, jak jego imię i

nazwisko/nazwę użytkownika konta serwisu Facebook, wizerunek. 

5. W celu  dostarczenia  i  rozliczenia  nagrody  Organizator  jest  uprawniony  do  przetwarzania

danych osób nagrodzonych w zakresie: imię i nazwisko, nazwa użytkownika konta serwisu

Facebook, wizerunek. 



6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach Konkursu jest:

a) Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z

przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), co oznacza że przetwarzanie

jest  niezbędne  dla  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów

realizowanych przez Organizatorów konkursu

b) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia

obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze; 

7. Art.  6 ust.  1 lit.  a) RODO, co oznacza, że osoba, której  dane dotyczą wyraziła zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udziału w Konkursie, przyznania nagrody

oraz realizacji przez Organizatora ewentualnych roszczeń reklamacyjnych. 

8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Brak podania określonych

danych osobowych może stanowić przeszkodę do wzięcia udziału w Konkursie.

9. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu oraz

później – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z nagrodą powiązaną z

Konkursem  oraz  w  związku  z  realizacją  ewentualnego  obowiązku  archiwizacyjnego

dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

10. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,

sprostowania  danych  osobowych,  żądania  usunięcia  danych  osobowych,  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych.

11. W  przypadku  danych  osobowych  przetwarzanych  dla  celów  wynikających  z  prawnie

uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Uczestnikom przysługuje

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn dotyczących ich

szczególnej sytuacji.

12. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

13. W stosunku do przekazanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

§ 8 [Postanowienia końcowe]

1. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis

Facebook, ani z nim związany.

3. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu.

4. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(Dz.U.2022.888 t.j.z zm.)

5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie

będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek

z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe

jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

6. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  przepisy  prawa

polskiego.  


