REGULAMIN KONKURSU MARKI BURGER KING
NA STRONIE www.dobrezadrobne.pl
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Organizatorem niniejszego konkursu marki Burger King („Konkurs”) oraz fundatorem nagród jest Burger King
Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wolskiej 88, 01 – 141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:
0000539234, REGON: 360737061, NIP: 1070031710 (zwany dalej „Organizatorem”).

1.2.

Czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonuje firma VanLeif Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01624 Warszawa, Plac Joachima Lelewela 10), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000589923, REGON 363175712, NIP 5252638785, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 zł wpłacony w
całości, działająca w imieniu i na rzecz Organizatora (zwana dalej „Agencją”).

1.3.

Konkurs będzie prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.dobrezadrobne.pl w okresie od 15 maja
2017 r. do 12 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania nagród przewidzianych w konkursie (paragraf 2, pkt 2.4.)

1.4.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła następujące warunki:
a) Zgłosiła się do Konkursu za pośrednictwem strony www.dobrezadrobne.pl
b) W terminie trwania Konkursu dodała co najmniej jeden plik dźwiękowy do wirtualnego beatboxa – aplikacji
dźwiękowej zamieszczonej na stronie www.dobrezadrobne.pl (dalej: „Nagranie”),
c) Uzupełniła następujące swoje dane w formularzu zgłoszeniowym („Formularz”): imię, nazwisko, ulica, numer
domu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail.
d) Zaakceptowała regulamin konkursu
e) Zaakceptowała zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu i wysyłki nagród w
konkursie. – z zastrzeżeniem pkt 2.2. poniżej.
2.2. Do Akcja i Konkursu nie mogą przystąpić:
a) pracownicy Organizatora i Agencji oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy przygotowaniu i
realizacji Konkursu ,
b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) tj. osoby i jednostki organizacyjne współdziałające na
podstawie umów cywilnoprawnych, ani też członkowie organów podmiotów wskazanych pod lit. a),
c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu,
d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej, przez które rozumie się małżonków, dzieci,
rodziców, teściów oraz rodzeństwo.
Wysłane Nagranie i Formularz („Zgłoszenie”) trafiają do systemu zbierania Zgłoszeń konkursowych.
2.3. Każdy Uczestnik na podany e-mail może zgłosić tylko jedno Nagranie do Konkursu, spełniając warunki udziału
wskazane w Regulaminie (§2 pkt 2.1.).
2.4. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie na darmowego burgera Whoopera w dowolnej restauracji Burger King na
terenie Polski („Nagroda”). Na potrzeby Konkursy przeznaczone są 3000 sztuk (słownie: trzy tysiące) pojedynczych,
bezimiennych zaproszeń. Wartość jednej Nagrody to 10,95 zł (dziesięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).
2.5. Nagrody będą przyznawane Uczestnikom na podstawie wyboru dokonanego przez osobę wytypowaną przez
Organizatora i Agencję – moderatora konkursu („Moderator”). Moderator wybierze Zwycięzców oceniając Nagrania
na podstawie następujących kryteriów: pomysłowość, kreatywność, walory artystyczne, oryginalność Nagrania
zgodność z tematem Konkursu.
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2.6. Zwycięzcami Konkursu zostanie pierwszych trzy tysiące Uczestników, którym Moderator nadał w systemie zbierania
Zgłoszeń konkursowych status "wygrane". Uczestnicy, którzy otrzymają w systemie zbierania Zgłoszeń konkursowych
status „wygrane”, otrzymają drogą mailową na adres podany w Formularzu powiadomienie o wygranej.
2.7. Jeśli Uczestnik Konkursu wybrany przez Moderatora jako Zwycięzca Konkursu spełnia wszystkie warunki uprawniające
do otrzymania Nagrody wskazanej w niniejszym Regulaminie, Agencja, działając w imieniu i na rzecz Organizatora, w
ciągu 15 dni roboczych od dnia wysłania do Uczestnika elektronicznego powiadomienia o wygranej, prześle Nagrodę
droga pocztową na wskazany przez Zwycięzcę w Formularzu adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2.8. Za brak odebrania przesyłki z Nagrodą przez Uczestnika, w terminie wskazanym przez firmę dostarczającą przesyłkę,
Organizator i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności.
2.9. Za dane teleadresowe i osobowe podane przez Uczestnika w Formularzu odpowiedzialność ponosi wyłącznie
Uczestnik.
2.10. Koszt przesłania przesyłki z Nagrodą pokrywa Organizator.
2.11. Organizator zastrzega, że Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne.
2.12. Fundatorem wszystkich Nagród przewidzianych w niniejszym Konkursie jest Burger King Poland S.A. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Wolskiej 88, 01 – 141 Warszawa, a Agencja w zakresie przekazywania Uczestnikom Nagród,
działa wyłącznie jako pośrednik, tj.: w imieniu i na rzecz Burger King Poland S.A. zgodnie z umową zawartą pomiędzy
Burger King Poland S.A. a Agencją.
3. PODATKI
3.1. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z
dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Zwycięzcom Konkursu
Narodów, o których mowa w Regulaminie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od
osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako Płatnik zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody, o
której mowa w Regulaminie zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu
podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11%
wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz
przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę.
Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia
obowiązków płatnika.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1.

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być przesyłane na adres: VanLeif Sp. z o.o. z siedzibą w 01-624
Warszawa, Plac Joachima Lelewela 10, z dopiskiem „Burger King” lub pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@dobrezadrobne.pl.

4.2.

Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Konkursu przez cały okres trwania Konkursu oraz przez
30 dni kalendarzowych po zakończeniu Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data
nadania reklamacji, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową - data wysłania reklamacji za
pośrednictwem poczty e-mail.

4.3.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na
reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki
sposób została wysłana reklamacja.

4.5.

Postępowanie reklamacyjne prowadzone będzie przez Agencję, działającą w imieniu i na rzecz Organizatora.

4.6.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi
nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

przysługuje

prawo

do

dochodzenia
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5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1.

Uczestnik Konkursu, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: adres e-mail , imię, nazwisko, adres
zamieszkania, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym w zakresie
postępowania reklamacyjnego, a także w celu wysyłki Nagrody. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w
celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie przez Uczestnika Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
do wzięcia udziału w Konkursie.

5.2.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych
osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do przetwarzania Agencji, dokonującej czynności
organizacji i przeprowadzania Konkursu w imieniu i na rzecz Organizatora.

5.3.

Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie wskazanym w pkt 5.1. zdanie pierwsze, jest
niezbędne w celu realizacji obowiązków Organizatora i Agencji wynikających z przeprowadzenia Konkursu.

6. PRAWA AUTORSKIE
6.1. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie takie Nagrania, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie naruszają
praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. W zakresie, w jakim Nagranie stanowi
utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Uczestnik z chwilą zgłoszenia Nagrania w Konkursie:
6.1.1.

Udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na terytorium Polski i całego świata na
korzystanie z Nagrania, na czas nieoznaczony, z prawem udzielania sublicencji, na następujących polach
eksploatacji:
a)

kopiowania i powielania dowolną techniką,

b)

wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie Nagrania w następujących technikach: drukarską,
reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego;

c)

rozpowszechniania i emitowania w szczególności w sieciach intranetowych i za pomocą każdego
systemu umożliwiającego taką eksploatację,

d)

użyczania i najmu Nagrania,

e)

rozpowszechniania Nagrania w formie materiałów informacyjnych osób, do których kierowane są takie
materiały,

f)

publicznego odtwarzania, wystawiania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także
publicznego udostępniania Nagrania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym, w tym Internetu,

g)

użyczania i najmu nośników, na których zarejestrowano Nagranie,

h)

dokonywania obróbki Nagrania metodą cyfrową i analogową,

i)

sporządzania opracowań Nagrania;

j)

prezentacja i wprowadzanie Nagranie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, w tym
ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz ich udostępniania w celach reklamowych użytkownikom
takich sieci,

k)

publikacje Nagrania, w każdym rodzaju prasy zarówno w treści gazet/pism, jak i na ich pierwszych
stronach, w tym w ramach reklam i ogłoszeń prasowych,

l)

wyświetlanie Nagrania,

m)

korzystania z Nagrania w pełnym zakresie związanym z przedmiotem prowadzonej przez Organizatora
działalności gospodarczej;

n)

wykonywanie zależnych praw autorskich oraz udzielanie zgody na wykonywanie przez podmioty
trzecie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie
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wszelkich modyfikacji, opracowań (przeróbek) Nagrania lub ich fragmentów, zlecanie dokonywania
modyfikacji lub/i przeróbek Nagrania innym podmiotom oraz wykorzystywanie i rozpowszechnianie
tak zmodyfikowanych, przerobionych utworów na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
6.1.2.

Wyraża zgody i upoważnia Organizatora oraz jej następców prawnych do:
a)

wykorzystywania Nagrania lub jego dowolnych części w innych utworach lub materiałach lub w
sąsiedztwie z innymi dziełami, elementami lub materiałami, znakami towarowymi i nazwami,
swobodnego używania lub korzystania z Nagrania oraz jego pojedynczych elementów na terenie kraju
oraz za granicą,

b) rozporządzania i korzystania z opracowań Nagrania,
c)

nieoznaczania Nagrania informacjami identyfikującymi jego twórcę.

6.1.3. W powyższym zakresie, Nagranie nie będzie wykonywać autorskich praw osobistych do Nagrania, w tym
nadzoru autorskiego oraz upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do
Nagrania. Organizatorowi przysługuje prawo do rozpowszechniania Nagrania bez podawania imienia i
nazwiska bądź pseudonimu twórcy.
6.1.4. Przenosi na Organizatora prawa do decydowania o publikacji Nagrania.
6.2. Korzystanie z Nagrania na wskazanych powyżej polach eksploatacji może następować w całości, w części,
fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub
innych modyfikacji itd.
6.3. Licencja, o której mowa w pkt 6.1.1. powyżej obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do
Nagrania jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Nagrania, w tym prawo
dokonywania i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian według uznania Organizatora, a w
szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia
opracowań.
6.4. Licencja, o której mowa w pkt 6.1.1. powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w
szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty
według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.

7.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). Niniejszy
Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w.w. ustawy.
Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, nieodpłatnie i zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
7.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną bezpłatnie przez Organizatora na rzecz Uczestnika, polegające na:
a)

zapewnieniu dostępu do informacji na temat Konkursu oraz do zamieszczonego na stronie internetowej
Regulaminu, udostępnianych na indywidualne żądanie Uczestnika w taki sposób aby Uczestnik miał do nich
dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Strony Internetowej („Usługa informacyjna”),

b)

udostępnieniu aplikacji umożliwiającej wypełnienie Formularza oraz przesłanie wymaganych danych w celu
udziału/przystąpienia Uczestnika do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie („Usługa w związku
z Konkursem”),

7.3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Uczestnika niniejszego Regulaminu i
wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie, do czasu rezygnacji z usług przez Uczestnika. Przed zawarciem Umowy
Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, potwierdzić jego akceptację i zobowiązać się do jego
przestrzegania.
7.4. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. W celu rezygnacji
z usług należy przesłać wiadomość na adres: kontakt@dobrezadrobne.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości,
Organizator usuwają dane Uczestnika z systemu informatycznego.
7.5. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
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7.6. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Organizator i Uczestnik musi dysponować
sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a)

komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”;

b)

połączenie z siecią Internet,

c)

poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

7.7.

Organizator informuje, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze
standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie
odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego,
który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób
nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik
kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron
usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych
wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestników poprzez udostępniony mu adres e-mail lub
ogólnie na stronie internetowej.

7.8.

W razie planowanych przerw, modernizacji, aktualizacji lub napraw strony internetowej Organizator powiadomi o
nich Uczestników zamieszczając na stronie internetowej komunikat informujący o przyczynach chwilowych
utrudnień w dostępie do strony internetowej lub braku dostępu do strony internetowej oraz o planowanym czasie
trwania tych utrudnień lub braku dostępu.

7.9.

Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4
Regulaminu.

7.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.

Zasady przeprowadzania Konkursu określa niniejszy Regulamin.

8.2.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.dobrezadrobne.pl oraz w siedzibie Organizatora i
Agencji.

8.3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

Warszawa, dnia 15.05.2017 r.
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