
REGULAMIN KONKURSU „DUET IDEALNY”  

 

§ 1 ORGANIZATOR 

1. Organizatorem i Sponsorem Konkursu "Duet Idealny", zwanego dalej "Konkursem" jest: 

„WILO Polska” Sp. z o.o. („Organizator”) z siedzibą w Lesznowoli, ul. Jedności 5, 05 – 506 

Lesznowola, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Miasta Stołecznego Warszawa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000126878, REGON 010774490, NIP 1230029901. 

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2 DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) Komisja Konkursowa – organ powołany przez Organizatora upoważniony do podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Regulaminie. 

2) Zwycięzca – Uczestnik Konkursu wytypowany do nagrody określonej w § 7 Regulaminu. 

3) Zadanie Konkursowe – zadanie konkursowe wskazane w § 5 Regulaminu. 

4) Przedmiot Konkursu – wytypowanie najlepszych Zadań Konkursowych zgodnie z 

warunkami określonymi w § 6 Regulaminu. 

5) Nagroda – nagroda dla Zwycięzców Konkursu wskazana w § 7 Regulaminu. 

6) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Konkursu. 

 

§ 3 UCZESTNICY 

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujące zawód Instalatora urządzeń 

wodnych i sanitarnych lub prowadzące działalność gospodarczą we wskazanym zakresie, przy 

wykorzystaniu produktów z oferty Organizatora, które w czasie trwania Konkursu wskazanym 

w § 4 Regulaminu wykonają Zadanie Konkursowe wskazane w § 5 Regulaminu. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, przez 

których rozumie się wstępnych, zstępnych, osoby przysposobione oraz partnerów pracowników 

Organizatora. 

 

§ 4 CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs trwa do dnia 31 marca 2023 r. 

 

§ 5 PRZEBIEG KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do 

Organizatora formularza zgłoszeniowego zawierającego: 

1) Zadanie konkursowe, tj. fotografię wykonanej przez Uczestnika instalacji w domu 

jednorodzinnym z widocznymi produktami Organizatora oraz z krótką odpowiedzią na 

pytanie „Dlaczego polecasz swoim klientom pompy Wilo?”;  

2) dane osobowe Uczestnika, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  

3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie,  

4) oświadczenie o zapoznaniu się przez Uczestnika z niniejszym Regulaminem. 

2. Każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 zgłoszenie konkursowe.  

3. Zgłoszenia konkursowe spełniające wymagania określone w ust. 1-2 powyżej należy wysyłać 

do 31 marca 2023 r. 

4. Podstawowym kryterium oceny Zadań Konkursowych jest wykazanie się kreatywnością i 

innowacyjnością oraz stworzenie najciekawszej, autorskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe 

wskazane w ust. 1 pkt 1 powyżej. 

 

 

 

 



§ 6 OCENA ZADAŃ KONKURSOWYCH 

1. Oceny Zadań konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić będzie trzy 

do pięciu osób, powołanych przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa będzie podejmować wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem 

Konkursu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i przepisami prawa. 

3. Zgłoszenie zawierające wyłącznie Zadanie Konkursowe, bez wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

4. Komisja Konkursowa oceni Zadania konkursowe i ogłosi wyniki w terminie do 11 kwietnia 2023 

r. 

5. Komisja Konkursowa w formie uchwały ogłosi Zwycięzców, tj. 3 osoby - autorów najlepszych 

Zadań Konkursowych. 

6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wyniku Konkursu telefonicznie, sms-em bądź drogą e-

mailową. 

7. Organizator podejmie dwie próby kontaktu ze Zwycięzcą. W przypadku niemożliwości kontaktu 

Zwycięzca traci prawo do nagrody, do której został wytypowany, a jego miejsce zajmuje 

kolejny Uczestnik. 

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone również na stronie internetowej Organizatora. 

9. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane Zwycięzcom nie później niż do 17 kwietnia 2023 r. 

 

§ 7 NAGRODA W KONKURSIE 

1. Każdy z 3 Zwycięzców Konkursu otrzyma Nagrodę w postaci: 

1 )  biletu na mecz Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt w strefie VIP w dniu 22 kwietnia 

2023 r. wraz ze zorganizowanym dojazdem na trasie Katowice-Dortmund-Katowice oraz 1  

noclegiem w Dortmundzie w hotelu 3*** (noc z 22 na 23 kwietnia 2023 r.),  

2) dodatkowej Nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości Nagrody o której mowa 

w pkt  1 powyżej. 
2. Wartość Nagrody przewidzianej w Konkursie wskazanej w ust. 1 pkt 1 wynosi 2 500 zł.  

3. Łączna wartość Nagród przewidzianych przez Organizatora dla jednego Zwycięzcy wynosi 2 778 

zł. 

4. Zwycięzca nie ma prawa do wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

 

§ 8 PRZEKAZANIE NAGRÓD i OPODATKOWANIE 

1. Nagroda w Konkursie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

według zryczałtowanej stawki 10%.  

2. Nagroda, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2  nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, natomiast 

zostanie potrącona celem odprowadzenia podatku dochodowego od przyznanych Nagród. 

Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej 

Nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od 

wygranej nagrody oraz akceptuje, że dodatkowa Nagroda pieniężna nie zostanie wydana 

Laureatowi.  

 

§ 9 REKLAMACJE 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, a w szczególności o nieotrzymaniu 

Nagrody w terminie określonym Regulaminem Uczestnik powinien poinformować Organizatora. 

2. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z realizacją Konkursu pisemnie na adres 

„WILO Polska” Sp. z o.o., ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola lub na adres e-mail wskazany w 

§ 5 ust. 1 Regulaminu. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego 

Regulaminu. Od decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na 

adres podany w reklamacji. 

 

§ 10 LICENCJE 

1. Przystępując do niniejszego Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 



nieograniczone prawa autorskie do przesłanych Zadań Konkursowych (fotografii i odpowiedzi na 

pytanie konkursowe), które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym 

charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. 

2. W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w zdaniu powyższym okazało się niezgodne ze 

stanem faktycznym lub prawnym, Uczestnik, w przypadku zgłaszania jakichkolwiek roszczeń 

osób trzecich ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszeń praw osób trzecich. 

3. W przypadku opisanym w ust. 2 Organizator ma prawo do skreślenia Uczestnika z listy 

Uczestników. 

4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i 

terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości lub części przesłanych przez niego fotografii 

i odpowiedzi składających się na Zadanie konkursowe przez Organizatora na polach eksploatacji: 
1) kopiowania, wprowadzania do pamięci komputera oraz wszelkich innych urządzeń 

elektronicznych o podobnym charakterze i funkcji, dowolne przetwarzanie w ich pamięci; 

2) utrwalania utworów na wszelkich nośnikach, w tym elektronicznych, audio, wizualnych oraz 

audiowizualnych; 

3) zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz każdą 

inną techniką związaną z korzystaniem z utworów zgodnie z ich charakterem, 

przeznaczeniem i uzasadnionymi potrzebami Organizatora, w tym także w materiałach 

promocyjnych, reklamowych i marketingowych, relacjach z Konkursu, rozpowszechnianych 

w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie; 

4) wprowadzania utworu i jego egzemplarzy do obrotu oraz każdy inny sposób związany z 

korzystaniem z utworu zgodnie z jego charakterem, przeznaczeniem i uzasadnionymi 

potrzebami Organizatora, w tym w formie wykorzystania w artykułach promocyjnych, 

reklamach, broszurach i ulotkach, w  kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu i innych 

technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne 

i bezprzewodowe; 

5) udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w wybranym 

czasie i miejscu (wprowadzanie do sieci Internet); 

6) wystawiania, wyświetlania, publicznego rozpowszechniania; 

7) wykorzystania w utworach multimedialnych; 

5. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na 

wszystkich polach eksploatacji o których mowa powyżej, o ile konieczne jest stosowanie takiego 

prawa zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub 

samoistnego opracowania, przeróbki, adaptowania całości lub części utworu w tym przez 

nadawanie im różnego rodzaju form, w tym zmienionej lub skróconej z prawem do 

reprodukowania na nośnikach pamięci takich jak: dysk zewnętrzny, karta pamięci, slajdzie, 

fotokopii, nośnik USB, CD lub DVD, oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i 

obrazu. 

6. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi upoważnienia do udzielania dalszych licencji w 

zakresie nabytych praw do zgłoszonego przez Uczestnika Zadania. 

 

§ 11 DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników biorących udział w Konkursie przetwarzane będą na podstawie 

zgody Uczestnika, w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

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). 

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być przetwarzane także w 

celu obsługi ewentualnych reklamacji lub roszczeń związanych z Konkursem, co stanowi 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe 

Zwycięzców będą ponadto przetwarzane w celu wykonania obowiązków podatkowych 

związanych z przekazaną Nagrodą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W celu wykonania obowiązków 

podatkowych, Organizator może zwrócić się do Zwycięzcy o podanie dodatkowych danych, 

jakie będą niezbędne do rozliczenia podatkowego. 

2. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom: pracownikom 

Administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, bankom, jak również 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, 



w tym Współsponsorowi, dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się obsługą prawną 

Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z 

Administratorem w stałym stosunku zlecenia. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz 

przechowywania związanych z nim dokumentów rozliczeniowych.  

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora, z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane wzięcia udziału w Konkursie. 

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje 

profilowania. 

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji 

o Zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, antenie radia, w 

Internecie oraz w telewizji. 

2. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. 

3. W przypadku zmiany danych podanych podczas zgłoszenia Uczestnik jest zobowiązany 

powiadomić o tej zmianie Organizatora w formie elektronicznej bezzwłocznie. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej www.wilo.pl . 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie lub podanie przez Uczestnika 

niewłaściwego adresu do doręczeń, adresu internetowego, lub innych danych 

uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie Nagród lub nadanie innych przesyłek. 

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 

określone w Regulaminie. 

 

 

 

Organizator  

„Wilo Polska” Sp. z o.o.  

 


