
Regulamin Konkursu “ Carpatree Challenge”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Carpatree Challenge ” zwany dalej: “Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Carpatree spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Bielsku-Białej (43-300), adres: ul. Czajkowskiego 15 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod

numerem NIP: 5472221225, Regon: 387279344, dalej również Organizator.

3. Nagrody funduje Organizator wraz ze Sponsorami Konkursu.

4. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 1 lipca 2021 r. - 18 lipca 2021 r., za pośrednictwem

mediów społecznościowych, w tym na profilu Instagramowym Carpatree oraz Carpatree

Women.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być:

a) osoba fizyczna, która jest pełnoletnia lub ukończyła 16 rok życia i posiada zgodę

rodziców lub opiekunów prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

b) osoba która posiada publiczne konto w serwisie społecznościowym Instagram;

c) osoba, która zapoznała się z regulaminem Konkursu na stronie

https://carpatree.com/pl/page/carpatree-challenge.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przyznawanie nagród odbywa się w sposób dwuetapowy. W etapie pierwszym przyznawane są

tzw. nagrody dzienne, w etapie drugim, po zakończeniu Konkursu przyznane zostaną nagrody

główne.

2. W celu wygrania nagród dziennych uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a) opublikować na swoim profilu Instagram (stories lub post) zdjęcie pokazujące

podejmowanie przez uczestnika aktywności fizycznej;

b) oznaczyć na tym zdjęciu Instagramowe profile Carpatree oraz Carpatree Women.

3. Wyłonienie zwycięzcy nagród dziennych następuje poprzez weryfikację wymagań zawartych w

pkt. 2, w dniu następującym po opublikowaniu nagrody dziennej.

4. Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem Instagrama na swoim koncie

profilowym za pośrednictwem wiadomości prywatnej.

5. W celu wygrania nagród głównych uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a) przesłać dokumentację potwierdzającą podejmowanie aktywności fizycznej w terminie

1  lipca 2021 - 18 lipca 2021 w tym:
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- zdjęć z potwierdzoną datą jego wykonania w terminie 01.07.2021-18.07.2021 (w celu

weryfikacji uczestnictwa w letnim wyzwaniu Carpatree Challenge (opcjonalnie)

- opis: Dlaczego zdecydowałeś/ałaś się na udział w Konkursie? Dlaczego

podjąłeś/podjęłaś się letniego wyzwania Carpatree Challenge?

- adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu

b) dokumentację należy wysłać na adres e-mail: challenge@carpatree.com.

6. Organizator zastrzega sobie wybór według własnego uznania najciekawszej i najlepszej

metamorfozy.

7. Nagrodami głównymi w konkursie są:

a) 3 x voucher na dowolną parę butów od marki DeeZee;

b) 3 x zestaw kosmetyków marki Neo Make Up;

c) 3 x zestaw startowy marki NeoNali + zestaw lakierów hybrydowych;

d) 3 x smartwatch Forever;

e) 3 x bon na kwotę 500 zł  na zakupy do sklepu Carpatree

8. Organizator przyzna dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej

podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od

ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Kwota ta nie

podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku

dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie

nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 255).

9. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 5 powyżej, jest odpowiedzialny za pobór i

odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego

od wartości nagród w wysokości 10%.

10. Rozdanie nagród głównych nastąpi w dniu 21 lipca 2021 r. na profilu Instagramowym Carpatree

oraz Carpatree Women, po jednej nagrodzie głównej na każdym z profili.

11. Zwycięzcy nagrody głównej zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem maila

wysłanego z adresu challenge@carpatree.com na wskazany przez niego w trakcie Konkursu

adres e-mail.

12. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji

rozstrzyga Organizator, w tym celu prosimy o kontakt mailowy na skrzynkę

challenge@carpatree.com.

13. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć

pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w ciągu jednego dnia (24h), pod

rygorem utraty prawa do nagrody.

14. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialny będzie Organizator.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
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1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.

2. Poprzez oznaczanie na zdjęciach na Instagramie kont Organizatora oraz Sponsorów

użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku przez oznaczane przez niego

firmy i marki na portalu społecznościowym Instagram.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz do

zamieszczania swojego wizerunku na profilach Instagram Carpatree i Carpatree Women.

§ 5 REKLAMACJE

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać

na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres

challenge@carpatree.com w terminie od dnia 18.07.2021 r. do dnia 21.07.2021 r. O zachowaniu

terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości

e-mail, z tym, że Organizator nie uwzględnia reklamacji, które dotarły później niż do dnia

31.08.2021 r.

5. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, oraz treść

reklamacji. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

6. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres pocztowy Organizatora: Carpatree Sp. z o.o., ul.

Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Carpatree Challenge – reklamacja”, lub na

adres e-mail Organizatora: challenge@carpatree.com, w tytule maila podając „Carpatree

Challenge – reklamacja”.

7. Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu

8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. O

rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub za pomocą środków

komunikacji elektronicznej, do dnia 07.09.2021 r. (decyduje data wysłania odpowiedzi).

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów nagród („Administrator”) w

rozumieniu 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

(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. ) („RODO”) jest Organizator.
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2. W sprawach dotyczących danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z

Administratorem poprzez: • e-mail: challenge@carpatree.com, • pisemnie na adres: Carpatree

Sp. z o.o., ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała.

3. Dane Uczestników i Laureatów przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w RODO,

4. Ze względu na obowiązek Organizatora w celu rozliczenia podatku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i

koniecznością udokumentowania faktu wydania Nagrody na potrzeby podatkowe i wynikające z

przepisów o rachunkowości – zbierane będą imię i nazwisko, adres korespondencyjny, a w

przypadku osób niepełnoletnich również imię i nazwisko rodzica lub opiekuna,

5. Ze względu na obowiązek jaki nakłada na Organizatora ustawodawca w związku z

koniecznością ewidencjonowania wypłaconych/wydanych nagród, których wartość przekracza

2.280 zł (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym celu od Laureata nagród rzeczowych, które zostaną

wydane zbieramy takie dane jak: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego

tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę

urodzenia i obywatelstwo, a w przypadku osób niepełnoletnich również imię i nazwisko rodzica

lub opiekuna.

6. Odbiorcami danych Uczestników będą głównie podmioty, które będą wspomagały organizację

Konkursu, wśród których mogą znaleźć się następujące kategorie podmiotów: podmioty

przetwarzające, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych:

firmy zapewniające obsługę logistyczną i dostawy, firmy świadczące usługi pocztowe,

pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty i organy, którym Organizator jest

zobowiązany lub jest upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie

obowiązujących przepisów prawa lub w celu zrealizowania obowiązków związanych z wydaniem

Nagrody np. firmy kurierskie, przewozowe, Banki.

7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji

międzynarodowych, to jest poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Czas przechowywania danych osobowych Uczestników jest uzależniony od podstawy lub celu

przetwarzania tych danych, w tym w szczególności dane te będą przetwarzane:

a) w zakresie ustalenia i dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed

zgłoszonymi roszczeniami - do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń,

b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez

okres w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnienie

względem Uczestnika lub Laureata nagrody obowiązków z nich wynikających.

9. Uczestnikom i Laureatom przysługują, w stosownym przypadku, określonym w szczególności

przez przepisy art. 15-22 RODO:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych Uczestnika/Laureata,
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e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Uczestnik lub Laureat,

którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn

związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych

osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno już

przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i

wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Uczestnik lub Laureat, w sytuacji

uznania, że Jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu

nadzorczego).

10. Uczestnicy mogą wykonywać przysługujące im prawa poprzez złożenie stosownego żądania

pod adres email:challenge@carpatree.com lub na adres siedziby: Carpatree sp. z o.o., ul.

Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała.

11. Podanie danych osobowych przez Uczestników i Laureatów jest dobrowolne, ale niezbędne do

wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w

przypadku Uczestników składających reklamację) do rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie

danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku

Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników

składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą

rozstrzygane przez właściwe dla siedziby Organizatora sądy powszechne.

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

określone w Regulaminie.

5. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną

mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w terminie od 01.07.2021 r. do 07.09.2021 r., w siedzibie

Organizatora w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 15:00, a także na

stronie internetowej https://carpatree.com/pl/page/carpatree-challenge.

7. Organizator wyda na życzenie zwycięzcy zaświadczenie o uzyskaniu przez niego wygranej.
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