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Regulamin konkursu „Lucyfer w TVN 7” 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000213007, posiadająca nr NIP 951-00-57-883, (dalej „Organizator”)  

jest organizatorem konkursu pod nazwą „Lucyfer w TVN 7” (dalej „Konkurs”). 

2. Konkurs związany jest z premierą 2 sezonu serialu pt. „Lucyfer”, emitowanego w 

programie TVN 7 nadawanym przez Organizatora. 

3. Informacja o Konkursie jest udostępniana za pośrednictwem serwisu Facebook, jednak 

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook. 

4. Celem Konkursu jest wyłonienie 5 zwycięzców, wybranych zgodnie z §3 ust. 2 

Regulaminu, którzy otrzymają T-shirty związane z serialem „Lucyfer”  (dalej: „Nagroda”). 

Organizator zapewnia T-shirty w rozmiarach od S do L. 
5. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 15.02.2018 roku do dnia 28.02.2018 roku. 

Poinformowanie zwycięzców o wygranej nastąpi w okresie od dnia 1.03.2018 roku do dnia 

09.03.2018 roku. 
 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym regulaminem 

(dalej „Regulamin”) oraz dokonały zgłoszenia zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu. Takie 

osoby stają się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”). 

2. Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. 

Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 

§3 

Przebieg Konkursu 
1. Udział w Konkursie polega na dokonaniu zgłoszenia przez wypełnienie na stronie 

www.tvn7.pl formularza elektronicznego, w którym osoba zgłaszająca się: 

a. podaje imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, adres e-mail,  

b. jak najbardziej kreatywnie wykonuje zadanie konkursowe polegające na 

stworzeniu i napisaniu  hasła, które mogłoby promować serial „Lucyfer” 

(max. 300 znaków). 

2. Organizator powoła trzyosobowe Jury (dalej „Jury”), które w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów, dokona wyboru 5 Uczestników, których hasło będzie 

zdaniem Jury najbardziej pomysłowe i najciekawsze. Wybrani Uczestnicy zostają 

zwycięzcami Konkursu i otrzymują Nagrody. 

3. Organizator w terminach podanych w §1 ust. 5 poinformuje zwycięskich Uczestników o 

wygranej drogą mailową. W wiadomości e-mail Uczestnik zostanie poproszony o 

wskazanie: adresu korespondencyjnego, na który zostanie mu przesłana Nagroda oraz 

rozmiaru T-shirtu w przedziale od S do L.  

4. W przypadku nieotrzymania mailowej odpowiedzi Uczestnika w terminie 7 dni od 

wysłania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w ust 3 powyżej, 

Organizatorowi przysługuje prawo anulowania Nagrody i ewentualnie wybrania 

innego Uczestnika jako zwycięzcy.  

5. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez zwycięskiego Uczestnika adres w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust 3 zdanie 

drugie powyżej. 

http://www.tvn7.pl/
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6. Hasła nadesłane przez zwycięskich Uczestników mogą zostać opublikowane przez 

Organizatora na profilu programu TVN 7 w serwisie Facebook, w celu zaprezentowania 

nagrodzonych treści. 

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w zgłoszeniu oraz za 

ewentualne naruszenie praw Organizatora i/lub osób trzecich i/lub naruszenie przepisów 

prawa. 

8. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem hasła podanego w zgłoszeniu i 

przysługują mu do hasła prawa autorskie w zakresie uprawniającym Uczestnika do 

udziału w Konkursie. 

 

§4 
Nagroda 

1. W Konkursie jest 5 (pięć) równorzędnych Nagród. 

2. Za wydanie Nagrody i odprowadzenie prawem wymaganych podatków odpowiada 

Organizator. 

3. Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z Ustawą o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. 

4. Organizator ma prawo weryfikacji, czy osoby uprawnione do Nagród spełniają określone 

w Regulaminie warunki. W tym celu Organizator może żądać od tych osób złożenia 

określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 

dokumentów niezbędnych do ich weryfikacji i wydania Nagród. Niespełnienie warunków 

Konkursu lub innych warunków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w tym 

odmowa spełnienia warunków określonych w niniejszym punkcie uprawnia Organizatora 

do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 

5. Nagroda nie podlega wymianie na inne świadczenia 
 

§5 
Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres: 

ul. Wiertnicza 166, 02-952, Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Lucyfer w 

TVN 7”. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca 

się z przedstawicieli Organizatora. 

2. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą 

nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

3. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 

poleconym najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję 

Sprawdzającą. 
 

§6 

Publikacja Regulaminu 
Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora: ul. Wiertnicza 166, 02 -

 952, Warszawa oraz na www.tvn7.pl. 
 

§7 

Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest 

Organizator: TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952, Warszawa. 

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

przeprowadzenia wszystkich etapów Konkursu, w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika i ewentualnie 

publicznego podania jego imienia, nazwiska  - nie dłużej niż przez okres 

 przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 

naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na   

przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie 

wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy 

telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy 

Uczestnik będzie poinformowany.  

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania 

przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych,  
w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: 

„Administrator Danych Osobowych, TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952, Warszawa”. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych 

niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika może prowadzić do niemożliwości 

nawiązania kontaktu z Uczestnikiem.  


