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REGULAMIN KONKURSU
”Zrób zakupy za minimum 300 zł i wygraj voucher na wycieczkę”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu ”Zrób zakupy za minimum 300 zł i wygraj voucher na
wycieczkę” jest właściciel sklepu internetowego bdsklep.pl Sp. Z o.o. ul. Gwiaździsta
69F, 01-651 Warszawa, adres biura: 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111
Białystok, KRS 0000293420, NIP 525-24-13-081.
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie ogłoszony
na stronie internetowej https://www.bdsklep.pl/wygraj-wycieczke.
3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest właściciel sklepu internetowego bdsklep.pl Sp. Z
o.o. ul.Gwiaździsta 69F, 01-651 Warszawa, adres biura: 1000-lecia Państwa Polskiego
4, 15-111 Białystok, KRS 0000293420, NIP 525-24-13-081.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba
fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, zamieszkująca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub tymczasowy, która na dzień zgłoszenia się
do Konkursu będzie miała ukończone 18 lat (osoba pełnoletnia). Uczestnictwa w
Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również
podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z
Konkursem.
6. Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 18 czerwca 2018 r. do 9 września 2018 r.
7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu pod linkiem
https://www.bdsklep.pl/regulaminy-promocji
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie postanowień niniejszego
regulaminu, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub innych
nieprzewidzianych zdarzeń mających istotny wpływ na przeprowadzenie konkursu.
9. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przedstawionych w
niniejszym Regulaminie.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, o których mowa w § 1 ust. 4, które w okresie
od 18 czerwca 2018r. do 9 września 2018 r. do godz. 23.59 dokonają zakupów w
sklepie internetowym bdsklep.pl na kwotę co najmniej 300 złotych oraz wypełnią
stosowny formularz.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie pod linkiem https://www.bdsklep.pl/wygrajwycieczke i będzie zawierał następujące pola: imię, adres e-mail, numer zamówienia,
odpowiedź na pytanie: „Jaki produkt zabrałbyś/zabrałabyś ze sobą na wakacje? Może
coś z naszego sklepu?”. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza wypełnienie
wszystkich pól formularza.
3. Zamówień na mniejsze kwoty nie można łączyć celem uzyskania kwoty minimalnej, o
której mowa w ust 1.
4. Zamówienie na kwotę co najmniej 300 zł uprawnia do wzięcia jeden raz udziału w
każdej edycji Konkursu.
5. Jedna osoba jest uprawniona do wielokrotnego wzięcia udziału w każdej edycji
Konkursu.
6. Konkurs podzielony będzie na trzy edycje, które odbędą się w terminach:
§
§
§

I edycja 18.06-15.07.2018
II edycja 16.07-12.08.2018
III edycja 13.08-9.09.2018
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7. Komisja konkursowa dokona wyboru Laureatów 7 dni po zakończeniu każdego etapu
konkursu.
III. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) są:
A) Trzy vouchery na kwotę zł 2 500 zł brutto do wykorzystania w biurze Zibra
Travel, http://www.zibratravel.pl, 08-110 Siedlce, ul. Kilińskiego 15 w okresie 12
miesięcy od daty wyłonienia Laureata. Voucher wykorzystać będzie można
dokonując zakupu dowolnej wycieczki lub biletu z oferty biura według stanu na
dzień zakupu. W przypadku zakupu wycieczki lub biletu w kwocie
przewyższającej wartość Vouchera Laureat może dopłacić różnicę w cenie.
Forma dopłaty powinna być potwierdzona z Biurem. Podczas zakupu Laureat
powinien poinformować Biuro o posiadanym Voucherze.
B) 30 bonów o wartości 100 zł brutto do wykorzystania przy realizacji transakcji w
sklepie internetowym www.bdsklep.pl (bon ważny będzie 1 miesiąc od daty
wyłonienia Laureata)
2. W każdej edycji konkursu przyznawana będzie jedna Nagroda główna w postaci
vouchera na kwotę 2 500 zł brutto oraz 10 nagród pocieszenia w postaci bonów o
wartości 100 zł brutto do wykorzystania podczas zakupów na stronie www.bdsklep.pl
3. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej Nagrody w Konkursie w jednym etapie.
4. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę
pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z
przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.
IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Organizator powierza zadanie wyłonienia Zwycięzców Konkursu Komisji Konkursowej.
Komisja konkursowa dokona wyboru Zwycięzców Konkurs na podstawie przesłanych
przez nich odpowiedzi na pytanie konkursowe. Za zwycięską zostanie uznana
najbardziej kreatywna odpowiedź. Nagrody pocieszenia zostaną przyznane osobom,
które udzieliły odpowiedzi na pytanie konkursowe uznane przez Komisję Konkursową
za najbardziej kreatywne po odpowiedzi, za którą zostanie przyznana Nagroda główna.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.
2. Nagroda główna przekazana zostanie Laureatom do 21 dni od zakończenia edycji
Konkursu.
3. Nagrody pocieszenia przekazane zostaną Laureatom drogą elektroniczną na adres
wskazany w formularzu zgłoszeniowym, Nagrody główne przesłane zostaną pocztą
tradycyjną na adres ustalony z Laureatem drogą mailową.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatora
poprzez wiadomość e-mail na adres e-mailowy wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.
5. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na
jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
6. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Fundatora.
7. Do każdej z Nagród głównych zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości 10 % wartości nagrody celem uiszczenia podatku od nagród, która zostanie
pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
V. DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest
bdsklep.pl z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gwiaździsta 69F, 01-651 Warszawa,
adres biura: 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok, KRS 0000293420, NIP
525-24-13-081. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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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) (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwane dalej „RODO”).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, podane w formularzu zgłoszeniowym,
przetwarzane są w celu: a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, b) wydania,
odbioru i rozliczenia przyznanych nagród, c) w celu rozpatrzenia reklamacji,
3. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku
w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika, udzielona
przy składaniu formularza zgłoszeniowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje
prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
7. . Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzców następujące dane:
a. adres do korespondencji,
b. numer PESEL,
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z
wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów, określonych w pkt. V ust. 2 niniejszego regulaminu.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania
Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od
daty zakończenia konkursu pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji. Adres
Organizatora został wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres
mailowy składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód
reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji
rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym
stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich,
uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

Strona 4
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestników
nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych
lub danych osoby trzeciej skutkuje utrata prawa do nagrody.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane
podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w
nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli
podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z
Regulaminem.
2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Konkursu w żadnym przypadku
nie przekroczy wartości i liczby nagród określonych w Regulaminie i obejmuje
wyłącznie winę umyślną.
3. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z
warunkami Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie
nagrody przez Zwycięzcę Konkursu z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej
przez Organizatora lub osoby, za działania i zaniechania której Organizator odpowiada.
5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. W
kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu a
materiały reklamowe i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów
rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych, w tym
siły wyższej.
8. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora nie jest "grą
losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. Nr 2009 r. Nr 201 poz. 1540).

