
REGULAMIN KONKURSU Z EPIC DRAMA  HD W VECTRZE 

dalej jako: ,,Regulamin’’ 

Uczestnicy Konkursu:  Abonenci Vectry S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ich małżonkowie i domownicy, 

dalej jako: ,,Uczestnicy’’.  

Organizator Konkursu: Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni 

Fundator Nagród:  

Viasat World Ltd. 

Chiswick Green 

610 Chiswick High Road 

London W4 5RU 

UK 

VAT no: GB 224 5781 06 

Czas trwania konkursu z dziedziny kultury – konkursu z Epic Drama  HD w Vectrze, dalej jako  

,,Konkurs’’: 

➢  3 - 30 września 2018 r. -  możliwość rejestracji w konkursie i termin na udzielenie odpowiedzi 

na zadania konkursowe;  

➢ 9 października 2018 r.  – wyłonienie zwycięzców. 

Nagrody: 

5 (pięć) równorzędnych nagród  w postaci gramofonu marki Camry CR 1149 o wartości 260,00 zł brutto 

każdy  (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych).  

Zasięg terytorialny: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że  nagrody mogą zostać 

wysłane jedynie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 1 Przebieg konkursu 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnicy powinni wypełnić prawidłowo formularz 

konkursowy zamieszczony na stronie www.vectra.pl i wysłać  za pośrednictwem tego formularza 

odpowiedzi na zadania konkursowe w okresie od 03  do 30 września 2018 r. 

2. Uczestnicy Konkursu powinni wysłać w formularzu konkursowym, o którym mowa powyżej, 

odpowiedź  na następujące  pytania (zadania konkursowe): 

1. Jakie Włoskie miasto słynie ze sławnego karnawału? 
a/ Florencja 
b/ Wenecja 
c/ Rzym 
 2. Opisz jak wyglądałaby Twoja wymarzona maska, którą chciałbyś/chciałabyś założyć na bal 
maskowy? (max 300 znaków) 

3. O zakwalifikowaniu do Konkursu Uczestników którzy nadesłali odpowiedzi na pytania wskazane     

w § 1 pkt. 2, decyduje kolejność zgłoszenia. Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie po 

terminie wskazanym w § 1 pkt. 1, nie podadzą wymaganych danych osobowych lub nie będą 

uprawnione do udziału w Konkursie, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. Organizator 

Konkursu będzie prowadzić ewidencję wpływu zgłoszeń i odpowiedzi. 

4. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy spełnili kryteria udziału w Konkursie określone niniejszym 

Regulaminem, wypełniając formularz zamieszczony na stronie www.vectra.pl (poprawnie 

wykonali zadania konkursowe oraz podali wszystkie dane określone w niniejszym Regulaminie) 

wezmą udział w wyłonieniu zwycięzcy nagród ufundowanych przez Fundatora Nagród. Nagrody 
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zostaną przyznane osobom, które spełnią powyższe warunki i przedstawią najciekawsze w ocenie 

Organizatora Konkursu odpowiedzi na pytania, w kolejności przyznanych im miejsc.  

5. Za przekazanie i realizację nagród odpowiada wyłącznie Fundator Nagród. Fundator Nagród 

poinformuje laureatów Konkursu o zwycięstwie oraz przysługujących im nagrodach do dnia                        

9 października 2018 r. na adres  e –mail podany przez Uczestnika w formularzu konkursowym. 

6. Na wynik Konkursu ma wpływ wyłącznie rezultat działań Uczestników ocenianych zgodnie                       

z Regulaminem – z wyłączaniem jakichkolwiek elementów o charakterze losowym. Konkurs nie 

jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 

r. poz. 165). 

§ 2 Uczestnicy 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być  osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz przestrzegające niniejszego 

Regulaminu. 

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Vectra, 

Fundatora Nagród oraz członkowie ich  najbliższych  rodzin. Przez członków najbliższej rodziny 

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia oraz konkubinatu. 

3. Udział Uczestnika w Konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny i następuje na ryzyko Uczestnika. 

4. Organizator konkursu oraz Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości 

odebrania nagród. 

5. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz 

przetwarzanie danych osobowych (po wyrażeniu odpowiedniej zgody podczas rejestracji) 

Uczestnika Konkursu w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. 

§ 3 Zasady Konkursu 

1. Uczestnicy Konkursu powinni wypełniając formularz konkursowy na stronie www.vectra.pl 

prawidłowo wykonać zadanie określone w §1 pkt. 2 Regulaminu w okresie od dnia 1 września do 

dnia 30 września 2018 r. 

2. Każdy z Uczestników Konkursu ma możliwość wygrania tylko jednej nagrody niezależnie od ilości 

wysłanych zgłoszeń. Zgłoszenia, pochodzące z tego samego adresu zamieszkania 

Uczestnika/Uczestników, będą uprawniały do otrzymania jednej nagrody, bez względu na ilość 

nadesłanych zgłoszeń. 

3. Szczegóły związane z Konkursem umieszczone zostaną: 

➢ na stronie internetowej Vectra tj. www.vectra.pl 

➢ na kanałach planszowych Vectra 

➢ w regulaminie w każdym Biurze Obsługi Klienta Vectra S.A. 

4. Informacje, o których mowa powyżej  obejmują w szczególności: 

➢ zasady Konkursu 

➢ termin przebiegu Konkursu 

➢ informacje o nagrodach 

➢ informacje o możliwości zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 

§ 4 Dane osobowe 

1. Każdy z Uczestników Konkursu w celu wzięcia udziału w Konkursie powinien podać 

Organizatorowi będącemu Administratorem danych osobowych i Fundatorowi prawdziwe 

dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, numer 



abonenta Vectry oraz zamieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody uczestnika konkursu na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu „Konkurs z EPIC DRAMA HD w 

Vectrze”. Zwycięzcy nagród  dodatkowo będą zobowiązani podać dane niezbędne do 

prawidłowego rozliczenia podatkowego nagrody, w tym numer PESEL. Uczestnik wyraża zgodę 

na opublikowanie swoich danych (imię, nazwisko i miasto) w przypadku wyłonienia  go jako 

zwycięzcy Konkursu (otrzymania jednej z nagród przewidzianych Konkursem) na stronie www 

Organizatora przez okres 90 dni. 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia 

udział w Konkursie, wydanie Nagród i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.  

3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym, w tym 

którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Uczestnika (podstawa 

prawna- art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają 

Administratora do przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przebiegiem 

Konkursu, wyłonieniem Zwycięzców, przyznaniem i wydaniem Nagród oraz w związku                               

z ewentualnym trybem reklamacyjnym. 

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. Osoba,  której  dane  są  przetwarzane  ma możliwość  wycofania  

udzielonej zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w każdym  czasie,  jednakże  jej  

wycofanie  uniemożliwia  odebranie  nagrody  w przypadku  wygranej. 

6. Z uwagi na to, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji 

konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego 

danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu, 

utraci on również prawo do ewentualnej nagrody.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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) 
dalej jako ,,RODO’’ oraz właściwych przepisów obowiązujących w Polsce. Uczestnik Konkursu 
ma prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich 

kopii, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  
c) usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
e) przenoszenia danych osobowych, 
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

lub innego właściwego organu nadzorczego. 
W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres Administratora: 
Vectra S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia.  

8. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne                                     
z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie. 

9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres obejmujący czas trwania 
Konkursu  i okres niezbędny do wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane nie będą przekazane odbiorcy w państwie 
trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 

 



§ 5  Postępowanie reklamacyjne: 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane Organizatorowi na 

piśmie pod adres: Vectra S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, w terminie do 14 dni od dnia 

09.10.2018 r.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz uzasadnienie reklamacji. 

3.  W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla 

pocztowego.  

4. Organizator, w terminie 14 dni od przesłania reklamacji, rozpatrzy otrzymaną reklamację                               

i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.  

5. Decyzje organizatora podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i żadna dalsza 

korespondencja w tej sprawie nie będzie rozpatrywana. Reklamacje złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane.  

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, 

Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane 

przez Organizatora.  

 

§ 6 Zmiany Regulaminu 
1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.vectra.pl.  

2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia                      
i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w zakresie w jakim jest to 
dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz w przypadku zaistnienia istotnych 
przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Konkursu.  

4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora Konkursu tj. 
www.vectra.pl, a także komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, 
umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób.  

5. W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić 
Organizatora Konkursu o takiej decyzji drogą mailową na adres mailowy: konkurs@vectra.pl. 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 
1. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury 

reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a także po wyczerpaniu możliwości 
polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.  

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  

3. Sądem miejscowo właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Konkursu jest sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.  
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