REGULAMIN KONKURSU „Futbol rządzi”
(dalej Regulamin)
1.

WARUNKI OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Futbol rządzi” (dalej
Konkurs).
2. Organizatorem Konkursu jest 4Frame spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000580422, NIP 5272701883, REGON 146913121 (dalej Organizator).
3. Konkurs trwa od dnia 29.05.2018 r. do dnia 07.09.2018 r. (ostatni dzień składania
reklamacji).
4. Sprzedaż promocyjna trwa w dniach od 29.05.2018 r. do 15.07.2018 r. Możliwość
zgłoszenia udziału w Konkursie zachodzi wyłącznie w dniach od 29.05.2018 r. do
15.07.2018 r.
5. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będących
konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które spełnią warunki
określone w Rozdziale 2 Regulaminu (dalej Uczestnik).
6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Go Sport Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, a także członkowie ich rodzin.
8. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 7 powyżej, rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia i osoby znajdujące się pod opieką lub
kuratelą.
9. Treść Regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Konkursu na stronie
www.futbolrzadzi.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymogi określone w Rozdziale
1 pkt 5 Regulaminu i które prawidłowo zgłoszą swój udział w Konkursie.
2. Celem prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie należy:
a) dokonać w dowolnym sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym Go Sport, w
okresie sprzedaży promocyjnej zakupu dowolnego produktu (dalej Produkt) oraz
zachować Dowód zakupu;

b) wejść na stronę internetową www.futbolrzadzi.pl i w formularzu tam dostępnym
(dalej Formularz) wpisać swoje imię, numer paragonu, datę zakupu, adres
mailowy.
c) W odpowiednim miejscu Formularza Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi na
pytanie konkursowe: Jak futbol rządzi w Twoim życiu? (dalej Odpowiedź).
Odpowiedź nie może przekroczyć 300 znaków.
d) Uczestnik także:
- wyrażą dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu
organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
- akceptuje Regulamin, jak również
- wyraża zgodę na kontaktowanie się za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych na podstawie art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne. Jeden Uczestnik może korzystać wyłącznie z jednego
adresu e-mail;
e) następnie Uczestnik winien wysłać Zgłoszenie;
f) jeden Paragon upoważnia do jednego Zgłoszenia w Konkursie. Uczestnik może
dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń do Konkursu na podstawie odrębnych
Paragonów;
g) na pytanie konkursowe powinny być wynikiem indywidualnej twórczości
Uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich. Zgłoszenie nie może zawierać
przekazów obraźliwych ani jakichkolwiek określeń uznawanych za wulgarne,
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, obrażających lub naruszających
prawa innych osób lub deprecjonujących inne osoby, firmy lub ich produkty, jak
również treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów lub
produktów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub
Produktów.
3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

Organizator informuje, że administratorem danych osobowych (dalej
Administrator), o których mowa w Rozdziale 2 pkt 2 lit. d) lub innych danych
osobowych przekazanych w związku z udziałem w Konkursie jest GO Sport Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75B, 04-175 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000028260, NIP 951-18-61-015, REGON
013125125.

2.

Przetwarzanie danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji zostanie powierzone Organizatorowi –
4Frame Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w
Warszawie, ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000580422, NIP 5272701883, REGON 146913121.
Administrator udostępnia dane osobowe Laureatów podmiotowi
świadczącemu usługi kurierskie na potrzeby wydania Nagród oraz inny
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
3.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane
dotyczą nie jest zobowiązana do podania danych osobowych, jednakże ich
podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, wydania Nagrody,
rozpatrzenia reklamacji.

Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami
powszechnie obowiązującymi w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu;
b) komunikacji z Użytkownikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody (adres – ulica,
numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail oraz numer telefonu);
c) rozpatrzenia reklamacji;
d) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 4 lit. a – b
- art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
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 (Ogólne Rozporządzenie o
Ochronie Danych) (zwane dalej „RODO”);
b) w przypadku reklamacji i realizacji obowiązku podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c
RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
c) w przypadku używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu – art. 172 ust.
1 ustawy prawo telekomunikacyjne (zgoda użytkownika końcowego).
4.

6. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez

następujące okresy:
a. dane udostępniane w Formularzu oraz przez Laureatów – przez okres
konkursowy oraz do chwili wydana danych Nagród;
b. dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu
rozpatrzenia danej reklamacji;
c. dane Laureatów w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Konkursie,
negatywnej weryfikacji Zgłoszenia i związana z tym dokumentacja
reklamacyjna – przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń
przez okres 10 lat od wydania Nagrody albo negatywnej weryfikacji
Zgłoszenia,
d. potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej kontroli
podatkowej zgodnie z przepisami przez okres 5 (pięciu) lat licząc od
początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę.

7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach
związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych.
8. Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której

dane są przetwarzane, może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do
Administratora. Korespondencję należy kierować na adres: GO Sport Sp. z o.o., ul.
Ostrobramska 75b, 04-175 Warszawa.
4. NAGRODY I WERYFIKACJA
1. Nagrodami w Konkursie są (dalej Nagrody):
a) Nagroda I rzędu – nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto wraz z nagrodą
pieniężną w wysokości 1111 zł przeznaczoną na refundację podatku od nagrody
(dalej Nagroda I rzędu); łączna wartość Nagrody I rzędu wynosi 11 111 zł;
b) Nagroda II rzędu w postaci piłki Adidas Top Replique o wartości 99,99 zł brutto
wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11 zł przeznaczoną na refundację podatku
od nagrody (dalej Nagroda II rzędu); łączna wartość Nagrody II rzędu wynosi
110,99 zł;
2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część Nagrody.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, tj. po
odjęciu kwoty w wysokości 10% łącznej wartości Nagrody. Organizator odprowadzi
należny podatek od Nagrody, zatem Uczestnik otrzyma jedynie element rzeczowy
Nagrody.
4. Pula dostępnych Nagród:
a) 1 x Nagroda I rzędu,
b) 50 x Nagroda II rzędu.
5. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. Organizator zastrzega, iż jedną
Nagrodę może otrzymać wyłącznie jeden z Uczestników należących do wspólnego
gospodarstwa domowego. Kryterium oceny przynależności do danego gospodarstwa
domowego stanowi wspólny adres Uczestników, o którym mowa w pkt. 7 lit. a
poniżej.
6. Kryterium przyznania Nagród będzie swobodna ocena Zgłoszeń, pozwalająca uznać je
za najbardziej pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe, dokonana zgodnie z art. 921 § 2

Kodeksu cywilnego przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
Przyznanie Nagród dokonane będzie zgodnie z poniższą procedurą:
a) do dnia 20.07.2018 r. zostanie stworzona lista laureatów (dalej Lista Laureatów),
na którą zostanie wpisanych 51 Uczestników, których Zgłoszenia zostały najwyżej
ocenione przez Komisję Konkursową;
b) kolejność wpisania Uczestników na Listę Laureatów zostanie ustalona według
ocen przyznanych przez Komisję Konkursową. Uczestnikowi zajmującemu miejsce
1 na Liście Laureatów przysługiwać będzie Nagroda I rzędu. Uczestnikom
zajmującym miejsca od 2 do 51 na Liście Laureatów przysługiwać będzie Nagroda
II rzędu;
c) ponadto stworzona zostanie lista rezerwowa (dalej Lista Rezerwowa), na którą
zostanie wpisanych 5 Uczestników, których Zgłoszenia zostały najwyżej ocenione
przez Komisję Konkursową spośród pozostałych Zgłoszeń, Uczestnicy zostaną
wpisani z lokatami od 1 do 5. Kolejność wpisania Uczestników na Listę Rezerwową
zostanie ustalona według ocen przyznanych przez Komisję Konkursową. W
przypadku negatywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 7 poniżej, zmienia się
kolejność wpisania Laureatów na Liście Laureatów w ten sposób, że wszyscy
Laureaci znajdujący się na Liście Laureatów z lokatą poniżej zweryfikowanego
negatywnie Laureata przesuwają się o jedną pozycję w górę na Liście Laureatów,
a na wolne miejsce powstałe w wyniku tej zmiany przesuwa się osoba zajmująca
aktualnie lokatę nr 1 na Liście Rezerwowej. W przypadku braku odpowiedniej
ilości Uczestników na Liście Rezerwowej Nagrody pozostaną do dyspozycji
Organizatora.
7. Weryfikacja prawa do Nagrody dokonana będzie zgodnie z poniższą procedurą:
a) W ciągu 2 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Laureat otrzyma wiadomość na
adres e-mail podany w Formularzu, w której zostanie powiadomiony o
rozstrzygnięciu Konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie
w terminie 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości poprzez przesłanie zwrotnej
wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał wiadomość o rozstrzygnięciu
Konkursu. Wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie Laureat powinien
przesłać skan Paragonu, swoje dane niezbędne do wydania Nagrody: w przypadku
nagrody I rzędu (tj. imię, nazwisko, adres – ulica, numer domu, kod pocztowy,
miejscowość oraz numer rachunku bankowego), w przypadku Nagrody II rzędu (tj.
imię, nazwisko, adres – ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość oraz
numer telefonu);
b) Laureat traci prawo do Nagrody, jeżeli nie potwierdzi swojego uczestnictwa w
Konkursie, nie prześle skanu Paragonu, nie prześle swoich danych osobowych lub
nie prześle zgody zgodnie z lit. a) powyżej, w terminie tam wskazanym;
c) Laureat traci prawo do Nagrody, jeżeli podczas przekazywania danych
osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej, wskaże Organizatorowi adres

identyczny z adresem wskazanym uprzednio przez innego Laureata, któremu
została przyznana Nagroda.
8. Wyniki Konkursu dostępne będą w siedzibie Organizatora. Ponadto wszyscy Laureaci
zostaną powiadomieni przez Organizatora o rozstrzygnięciu konkursu poprzez
indywidualny kontakt na zasadach określonych powyżej.
9. Wydanie Nagrody I rzędu nastąpi poprzez wysłanie przelewu bankowego na
wskazany numer rachunku bankowego Laureata zgodnie z ust. 7 lit a) powyżej w
terminie do dnia 31.08.2018 r. Wydanie nagrody II rzędu nastąpi przesyłką kurierską
na adres podany przez Laureata zgodnie z ust. 7 lit. a) powyżej w terminie do dnia
31.08.2018 r.
5. PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą wydania Nagród, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Laureat
przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w dniu
przeniesienia autorskich praw majątkowych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną, niezależnie od standardu,
systemu i formatu oraz zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy,
b) utrwalanie, powielanie lub publiczne rozpowszechnianie fragmentów Odpowiedzi
w formie drukowanej – papierowej (np. w formie informacji handlowej lub
marketingowej, ulotki, folderu reklamowego, gazetki firmowej, reklamy prasowej,
nośników outdoorowych: billboardy, przesłanie w formie mailingu),
c) nadanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy
pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu,
formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity,
d) wykonywanie lub odtwarzanie, służące do celów marketingowych, na
wewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu,
systemu i formatu,
e) wprowadzania do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów dla celów
eksploatacji, umieszczenie na własnej stronie internetowej,
f) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
g) dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie,
h) Internet,
i) nadanie za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej w radiu
ogólnopolskim lub radiowęźle.
2. Laureat oświadcza, że posiada (lub będzie posiadał najpóźniej w chwili wzięcia
udziału w Konkursie) nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa
majątkowe do Odpowiedzi i jego elementów i gwarantuje, że nikt nie podniesie
przeciwko Organizatorowi żadnych skutecznych roszczeń o ochronę praw autorskich

do Odpowiedzi. W przypadku, gdyby takie roszczenia zgłoszono, Laureat zobowiązuje
się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich przez spełnienie
należnych wierzycielowi świadczeń, w szczególności Laureat zobowiązuje się przejąć i
zaspokoić roszczenia, a gdyby okazało się to niemożliwe, zobowiązuje się naprawić
poniesioną przez Organizatora z tego tytułu szkodę w pełnym zakresie. Ponadto
Laureat zobowiązuje się zastąpić Organizatora we wszystkich postępowaniach
sądowych lub pozasądowych w powyższym zakresie lub zwrócić Organizatorowi
poniesione przez Organizatora uzasadnione koszty i opłaty na poczet postępowań, w
tym koszty obsługi prawnej i koszty zastępstwa procesowego.
3. Laureat zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku
do Odpowiedzi.
4. Laureat przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego udzielania zgody na
wykonanie autorskich praw zależnych.
6.

REKLAMACJE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia źle wypełnione lub
przekazane po upływie określonego w Regulaminie terminu.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane tylko w formie listu
poleconego do dnia 07.09.2018 r. na adres 4Frame Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k., u. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa z dopiskiem „Futbol
rządzi”.
3. Każda Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika,
adres e-mail podany w Formularzu, dokładny opis i powód reklamacji, a w tytule
nazwę Konkursu.
4. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu
zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja
Komisji Konkursowej kończy postępowanie reklamacyjne. Po zakończeniu procedury
reklamacyjnej Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio
na drodze postępowania sądowego.
5. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg
Konkursu, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
6. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora.
7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter
jedynie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia Regulaminu.

