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REGULAMIN KONKURSU „MIŁOSNE ROZGRYWKI ZWIERZĄT” 

Organizator: Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni (al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia) wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089460, NIP: 5862040690, 

REGON: 170801142, o kapitale zakładowym w wysokości 331.682.590,00 zł (wpłaconym w całości). 

Fundator Nagród: BBC STUDIOS POLSKA sp. z o.o. (pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa) wpisana                  

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300818,                  

NIP: 5252435875, REGON: 141352327, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł. 

Uczestnicy: Abonenci Organizatora oraz ich małżonkowie i domownicy. Wyłącznie Uczestnicy w wieku 

18 (osiemnastu) lat lub powyżej mogą wziąć udział w Konkursie. Wszyscy Uczestnicy Konkursu muszą 

mieć miejsce zamieszkania w Polsce. 

Czas trwania: 

• 3.01.2022 r. – 16.01.2022 r. – trwanie Konkursu  

• 19.01.2022 r. – wyłonienie zwycięzców (laureatów) 

Nagrody: 

Nagroda główna – Apple Watch Series 7 koperta 41 mm ze stali nierdzewnej w kolorze złotym, opaska 

sportowa w kolorze różu pomelo/beżu, o wartości 3299,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście 

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) oraz Apple Watch Series 7 koperta 45 mm ze stali 

nierdzewnej w kolorze mocnego grafitu, opaska sportowa w kolorze tornada/szarym o wartości 3549,00 

zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100), a także nagroda pieniężna 

w wysokości 762,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100). Łączna wartość nagrody 

wraz z nagrodą pieniężną wynosi 7610,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych 00/100). 

Nagroda pieniężna w wysokości 762,00 zł nie podlega wypłacie i zostanie przekazana do Urzędu 

Skarbowego stanowiąc zapłatę podatku, o którym mowa w § 2.   

Nagrody pocieszenia – piętnaście równorzędnych nagród w postaci podwójnych kart podarunkowych 

(voucher’ów) Zalando o wartości 500,00 zł brutto każda (słownie: pięćset złotych 00/100), łącznie 

1000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100) oraz nagroda pieniężna w wysokości 112,00 zł 

(słownie: sto złotych 00/100). Łączna wartość nagrody pocieszenia wraz z nagrodą pieniężną wynosi 

1112 zł (słownie: tysiąc sto dwanaście złotych 00/100). Nagroda pieniężna w wysokości 112 zł nie 

podlega wypłacie i zostanie przekazana do Urzędu Skarbowego stanowiąc zapłatę podatku, o którym 

mowa w § 2.  

Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1128). Nagrody są nieprzenoszalne, ich przekazanie nie może zostać odroczone 

w czasie i nie podlegają wymianie (w tym na gotówkę). 

Zasięg terytorialny: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Nagrody mogą zostać wysłane jedynie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Celem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy i kreatywności Uczestników. 

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: vectra.pl, w 

Biurach Obsługi Klienta Organizatora oraz w siedzibie Organizatora. 

§1 Przebieg konkursu 

1. W okresie od 3.01.2022 r. – 16.01.2022 r. włącznie osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie 

powinny udzielić odpowiedzi na zadania konkursowe, wypełniając prawidłowo formularz 

konkursowy zamieszczony na stronie www.vectra.pl/konkursy, a następnie przesłać wypełniony 

formularz konkursowy za pośrednictwem tej strony.  
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2. Uczestnicy Konkursu winni wysłać w formularzu konkursowym, o którym mowa powyżej, 

odpowiedź na następujące pytania:  

„a. Kto jest narratorem w oryginalnej, brytyjskiej wersji serii “Miłosne rozgrywki zwierząt”? 

− Dr Michael Mosley 

− Profesor Brian Cox 

− Sir David Attenborough 

b. W drugim odcinku serii, który możesz zobaczyć dnia 9 stycznia o godz. 11:00 na kanale BBC 

Earth, możemy zaobserwować dramatyczny pościg grupy samców za samicą. Jaki gatunek 

zwierzęcia przyjmuje taką formę zalotów? 

− Panda Wielka 

− Humbak 

− Flaming 

c.  Jakie jest Twoje najbardziej romantyczne wspomnienie? Opowiedz nam o nim używając 

maksymalnie 500 znaków.  

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi na pytanie 

konkursowe wskazane w §1 pkt 2 ppkt c. w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz że odpowiedź na pytanie konkursowe nie narusza praw 

autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich oraz że ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. 

4. Zabronione jest przesyłanie odpowiedzi zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi 

obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz naruszające dobra osobiste innych osób. 

Odpowiedzi ocenione przez Komisję Konkursową jako naruszające powyższe zasady będą 

eliminowane z Konkursu. 

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

w §1 pkt. 2, decyduje dzień nadesłania prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego                   

na stronie www.vectra.pl. Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie po terminie wskazanym w 

§1 pkt. 1, nie podadzą wymaganych danych osobowych (zgodnie z wymogami wskazanymi w 

obowiązku informacyjnych dołączonym do formularza konkursowego) lub nie będą uprawnione do 

udziału w konkursie z uwagi na wyłączenia przewidziane Regulaminem, nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. Organizator konkursu będzie prowadzić ewidencję wpływu 

odpowiedzi.  

6. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy spełnili kryteria Konkursu wysyłając prawidłowo wypełniony 

formularz zamieszczony na stronie www.vectra.pl w terminie, udzielili prawidłowej odpowiedzi                 

na pytanie wskazane w § 1 pkt. 2 ppkt. a. i b. oraz odpowiedzi na pytanie wskazane w § 1 pkt. 2 

ppkt. c. oraz podali niezbędne dane (zgodnie z wymogami wskazanymi w obowiązku 

informacyjnych dołączonym do formularza konkursowego) wezmą udział w wyłonieniu Zwycięzców 

Nagród ufundowanych przez Fundatora Nagród. 

7. Spośród Uczestników Konkursu wyłonionych zostanie 16 zwycięzców.  

8. Zwycięzcy będą wybierani na podstawie kreatywności w udzielonej odpowiedzi na pytanie otwarte 

wskazane w § 1 pkt 2 ppkt c. oraz poprawności w udzieleniu odpowiedzi na pytania zamknięte 

wskazane w § 1 pkt 2 ppkt a. i b. 

9. Nagroda główna zostanie przyznana Uczestnikowi, który spełni powyższe warunki, udzieli 

prawidłowej odpowiedzi na pytania zamknięte wskazane w § 1 pkt 2 ppkt a. i b. oraz przedstawi 

najciekawszą, w ocenie Komisji Konkursowej, odpowiedź na pytanie wskazane w § 1 pkt 2 ppkt c.  

10. Nagroda pocieszenia zostanie przyznana piętnastu Uczestnikom, którzy spełnią powyższe 

warunki, udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytania zamknięte wskazane w § 1 pkt 2 ppkt a. i b. 



3 
 

oraz przedstawią kolejne najciekawsze, w ocenie Komisji Konkursowej, odpowiedzi na pytanie 

wskazana w § 1 pkt 2 ppkt c.  

11. Komisja konkursowa składać się będzie z 1 przedstawiciela Organizatora oraz 1 przedstawiciela 

Fundatora Nagród (Komisja Konkursowa).  

12. Organizator poinformuje laureatów Konkursu o zwycięstwie oraz przysługujących im Nagrodach 

do dnia 19.01.2022 r. na adres e – mail podany przez Uczestnika w formularzu konkursowym. 

13. Warunkiem przesłania nagrody jest podanie przez laureata za pomocą wiadomości e-mail na adres 

mailowy wskazany przez Organizatora lub Fundatora Nagród dodatkowych danych osobowych 

niezbędnych do przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku zgodnie z § 2. W przypadku nie 

przesłania wskazanych danych osobowych w terminie miesiąca od otrzymania informacji                              

o zwycięstwie, Nagroda może zostać przyznana innemu Uczestnikowi, wybranemu przez Komisję 

Konkursową. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową lub przesyłką kurierską (według uznania 

Fundatora Nagród) nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania danych zwycięzcy. 

14. Fundator Nagród nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego 

przez laureata, adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie 

laureatowi Nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody z przyczyn 

leżących po stronie laureata. W takim przypadku laureat traci prawo do Nagrody. 

15. Wszelkie ryzyka oraz prawo własności Nagród przechodzą na laureata odpowiednio w dacie 

dostarczenia Nagrody. 

§2 Pobór podatku 

1. Wygrane uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami ustawy                    

o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. 

2. Fundator Nagród, jako podmiot wydający nagrody laureatom w Konkursie jest płatnikiem 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od Nagród wygranych                    

w Konkursie przez laureatów. Fundator Nagród będzie prowadził wysyłkę Nagród do laureatów 

Konkursu i pobierze oraz odprowadzi należne podatki od Nagród. 

3. Organizator w celu umożliwienia Fundatorowi Nagród wykonania obowiązków związanych                           

z wydaniem Nagród (wysyłką Nagród) w Konkursie i odprowadzeniem należnych podatków od tych 

Nagród, po wyłonieniu laureatów Konkursu, niezwłocznie przekaże Fundatorowi Nagród listy 

laureatów Konkursu wraz z ich danymi umożliwiającymi wydanie (wysłanie) Nagród                                           

i odprowadzenie należnych podatków od Nagród (szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez Fundatora Nagród zawarte są                    

w §4 niniejszego Regulaminu). 

4. Do każdej Nagrody innej niż pieniężna przypisana jest nagroda pieniężna przeznaczona na poczet 

pokrycia podatku dochodowego od wygranej w Konkursie. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie 

zwycięzcy, lecz zostanie potrącona i pobrana przez Fundatora Nagród przed wydaniem zwycięzcy 

Nagrody na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie zgodnie z ustawą 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony przez Fundatora Nagród na rachunek bankowy 

właściwego urzędu skarbowego.  

 

§3 Zasady Konkursu 

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

prawidłowo wykonać zadania określone w §1 pkt. 2 ppkt. a. i b. oraz wykonać zadanie określone 

w §1 pkt. 2 ppkt. c. od dnia 3.01.2022 r. do dnia 16.01.2022 r. włącznie. 
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2. Każdy z Uczestników Konkursu ma możliwość wygrania 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: 

a) na stronie internetowej Vectra; 

b) na kanałach planszowych Vectra; 

c) w Regulaminie dostępnym w każdym Biurze Obsługi Klienta Vectra S.A. 

4. Informacja obejmuje w szczególności: 

a) zasady Konkursu; 

b) termin przebiegu Konkursu; 

c) informacje o Nagrodach; 

d) informacje o możliwości zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 

 

§4 Dane osobowe 

1. Organizator i Fundator Nagród są niezależnymi administratorami danych osobowych Uczestników 

Konkursu. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora 

dostępne są na stronie internetowej Organizatora, w szczególności w zakresie publikacji informacji 

o laureatach Konkursu.  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych laureatów przez Fundatora Nagród, w 

tym w celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować 

się z Fundatorem Nagród pod adresem: pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Fundatora Nagród i Organizatora jest: 

a. w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

Fundatora Nagród, w szczególności obowiązków podatkowych lub rachunkowych związanych 

z prawidłowym rozliczeniem podatkowym Nagrody, podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO; 

b. w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu, w tym wyłonienia laureatów, doręczenia nagród, w celach reklamacyjnych oraz 

dochodzenia roszczeń podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO, czyli uzasadniony interes Fundatora Nagród oraz Organizatora. 

4. Fundator Nagród otrzyma od Organizatora następujące dane osobowe laureatów: imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.  

5. Dane osobowe przetwarzane przez Fundatora Nagród:  

a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego Fundatora Nagród będą przechowywane przez okres 

niezbędny do wypełnienia tego obowiązku prawnego; 

b. na podstawie uzasadnionego interesu Fundatora Nagród będą przetwarzane przez okres 

trwania Konkursu oraz wypełnienia poszczególnych zobowiązań związanych z Konkursem,                  

a po jego upływie przez okres niezbędny do ustalenia, obrony, dochodzenia lub 

zabezpieczenia roszczeń. 

6. Odbiorcami danych osobowych, którym Fundator Nagród udostępnia lub powierza dane osobowe, 

mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Fundatora Nagród, tj. firma kurierska. Dane 

osobowe nie będą przez Fundatora Nagród przekazywane poza terytorium EOG.  
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7. Osobom, których dane przetwarzane są w związku Konkursem przysługują następujące prawa:  

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia 

czy Fundator Nagród przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;  

b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Fundatora Nagród                                

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo żądania od Fundatora Nagród usunięcia danych;  

d. prawo żądania od Fundatora Nagród ograniczenia przetwarzania danych; 

e. prawo do przenoszenia danych, czyli, w określonych okolicznościach, prawo do otrzymania 

dostarczonych Fundatora Nagród danych osobowych oraz przesłania ich innemu 

administratorowi;  

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego 

interesu Fundatora Nagród lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;  

g. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego 

pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego 

naruszenia RODO. 

 

§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 19.01.2022 r. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz 

uzasadnienie reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty 

decyduje data stempla pocztowego. Organizator, w terminie 14 dni od przesłania reklamacji, 

rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. 

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. Roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się w terminie trzech miesięcy 

od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia 

wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy spółek grupy podatkowej lub 

kapitałowej Organizatora (Grupa Vectra) oraz Fundatora Nagród.  

2. Udział Uczestnika w Konkursie jest dobrowolny i następuje na ryzyko Uczestnika. 

3. Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości 

odebrania Nagród.  

4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu. 


