Regulamin Konkursu
„Słodkie łączy – Dobre działania”
§1
1. Niniejszy regulamin stanowi o prawach i obowiązkach uczestników i organizatora
konkursu pod nazwą „Słodkie łączy – Dobre Działania” (zwanego dalej
„Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149431 w Sądzie Rejonowym Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN, NIP: 778-11-18-503, BDO: 116567
(zwana dalej „Organizatorem”).
3. Celem Konkursu jest wspieranie realizacji ciekawych inicjatyw o znaczeniu lokalnym,
w szczególności w miejscach, gdzie zlokalizowane są zakłady cukrownicze Grupy
Pfeifer & Langen w Polsce.
4. Konkurs trwa od dnia 01.06.2021 r. i podzielony jest na edycje:
a) Edycja IV – od dnia 01.03.2022 do dnia 31.05.2022
b) Edycja V – od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.,
c)

Edycja VI – od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.11.2022 r.

d) Edycja VII – od dnia 1.12.2022 do dnia 28.02.2023
5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Treść

niniejszego

Regulaminu

jest

dostępna

na

stronie

internetowej

www.dobredzialania.pl oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu.
§2
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne - pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,
posiadające zdolność prawną, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, spełniające wymogi uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej zwane
„Uczestnikami”). W Konkursie nie mogą brać osoby wchodzące w skład jury
powołanego przez Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
2. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu
art. 919 Kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności.
§3
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest:

a) wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Konkursu
b) wykonać zadanie konkursowe wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu,
c) zaakceptować Regulamin za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego,
d) udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji
Konkursu przez Organizatora, poprzez wybór odpowiedniej opcji za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, jak również – jeżeli dla celu
realizacji Konkursu przez Organizatora, konieczne będzie przekazanie
Organizatorowi danych osobowych innych osób – zapewnić uzyskanie zgód
tych osób na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora,
e) udzielić zgody na rozpowszechnianie wizerunku w celu publikacji fotografii
lub materiałów audiowizualnych przedstawiających wykonanie zadania
konkursowego przez Organizatora, poprzez zamieszczenie na stronach
internetowych i social mediach Organizatora, w mediach ogólnopolskich i
lokalnych, jak również – jeżeli fotografie lub materiały audiowizualne

przedstawiają większą ilość osób biorących udział w wykonaniu zadania
konkursowego – zapewnić uzyskanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku
tych osób.
§4
1. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu przez Uczestnika inicjatywy, dla której
chciałby pozyskać wsparcie Organizatora, o którym mowa w § 5 Regulaminu (zwanej
dalej „Inicjatywą”).
2. Zgłaszana Inicjatywa może dotyczyć w szczególności działań Uczestnika o charakterze
lokalnym, zarówno indywidualnych, jak i realizowanych w ramach działalności
lokalnych stowarzyszeń, kół zainteresowania, bądź innych podobnych organizacji,
charakteryzującej

się

walorami

krajoznawczymi,

edukacyjnymi,

artystycznymi,

kulturalnymi,

rekreacyjno-sportowymi,

kulinarnymi,

obywatelskimi

i

historycznymi.
3. Inicjatywy

należy

zgłaszać

Organizatorowi

za

pośrednictwem

formularza

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem dobredzialania.pl, poprzez wypełnienie lub
zaznaczenie odpowiednich pól formularza. Opis inicjatywy może zawierać
maksymalnie do 3 tys. znaków (tj. ok 1 stronę a4). Formularz zgłoszeniowy umożliwia
również przedstawienie Inicjatywy za pomocą materiałów fotograficznych lub
audiowizualnych, które Uczestnik może dodać do zgłoszenia. Organizator dopuszcza
dodanie plików w dowolnym powszechnie stosowanym formacie, o maksymalnym
rozmiarze 30 MB.
4. Zgłaszana Inicjatywa nie może zawierać treści sprzecznych z Regulaminem,
z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami,

treści naruszających prawa Organizatora lub osób trzecich lub też treści obraźliwych,
wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich,
zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię,
nawołujących do przemocy lub posiadających charakter nieprzyzwoity.
5. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Inicjatyw, przy czym:
a) w przypadku zgłoszenia Inicjatyw identycznych lub podobnych, Organizator
uwzględnia w Konkursie tylko Inicjatywę, która zgłoszona została jako pierwsza,
z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej,
b) w przypadku zgłoszenia Inicjatyw identycznych lub podobnych przez więcej niż
jednego Uczestnika, Organizator uwzględnia w Konkursie tylko Inicjatywę, która
zgłoszona została jako pierwsza, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
6. W danej edycji Konkursu Organizator uwzględnia wyłączne Inicjatywy zgłoszone
w okresie trwania tej edycji. Inicjatywy zgłoszone w poprzedniej edycji nie są brane
pod uwagę w kolejnej edycji Konkursu. Uczestnik może jednak ponowić zgłoszenie
identycznej lub podobnej Inicjatywy w kolejnej edycji Konkursu. Zgłoszenie takie
traktowane będzie wówczas jako pierwsze zgłoszenie danej Inicjatywy.
§5
1. Nagrodą (dalej „Nagroda”) w Konkursie służącą realizacji zgłoszonej Inicjatywy jest
kwota pieniężna w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) netto
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 333,33 zł przeznaczoną na poczet
pokrycia podatku dochodowego od wygranej. Zostaną przyznane 4 równorzędne
nagrody.
2. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu zostanie
potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości
nagrody zgodnie z art. 41 pkt 4 i pkt 7 w zw. z art. 30 pkt 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
3. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisany
w Regulaminie sposobu wydania nagrody, jak również nie przysługuje prawo
przeniesienia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę trzecią oraz żądania wydania
Nagrody w formie jakiegokolwiek jej ekwiwalentu rzeczowego.
4. Organizator

dopuszcza

możliwość

kontaktu

z

Uczestnikami

w

celu

m.in.

doprecyzowania szczegółów zgłoszenia, czy weryfikacji zdolności danej osoby do
faktycznej realizacji Inicjatywy. W tym celu Organizator może zwrócić się do Uczestnika
z zapytaniem o przesłanie dodatkowych materiałów dotyczących Uczestnika lub
zgłoszonej Inicjatywy. Organizator zastrzega, że podjęcie powyższych działań nie jest

równoznaczne z nagrodzeniem Inicjatywy. Nagrodzenie Inicjatywy wymaga podjęcia
przez Organizatora działania, o którym mowa w ust. 5 poniżej.
5. Uczestnicy, których Inicjatywa zostanie nagrodzona zostaną o tym poinformowani
poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu
zgłoszeniowym. Wiadomość e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawierać
będzie prośbę o przesłanie danych niezbędnych do przekazania Nagrody w postaci
imienia, nazwiska, adresu i numeru rachunku bankowego, na który ma zostać
wypłacona Nagroda. Przesłanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, musi
nastąpić w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Organizatora prośby o przesłanie
danych. Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powoduje utratę
prawa do Nagrody i uprawnia Organizatora do przyznania tej Nagrody innemu
Uczestnikowi na zasadach wskazanych w § 6 Regulaminu.
6. Nagroda zostanie wypłacona przez Organizatora w terminie do 14 dni od otrzymania
przez Organizatora danych, o jakich mowa w ust. 5 powyżej.
7. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania Nagrody wyłącznie na potrzeby realizacji
zgłoszonej Inicjatywy. Po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem dopuszcza się jednak
niewielkie modyfikacje sposobu realizacji Inicjatywy lub zmianę sposobu realizacji
Inicjatywy uzasadnioną okolicznościami siły wyższej (w szczególności w przypadku, gdy
możliwość realizacji zgłoszonej Inicjatywy będzie niemożliwa z uwagi na wprowadzone
ograniczenia epidemiologiczne). W przypadku wykorzystania Nagrody na cele inne niż
realizacja zgłoszonej Inicjatywy, jak również w braku uzgodnienia modyfikacji lub
zmiany sposobu realizacji Inicjatywy z Organizatorem, Organizator zastrzega sobie
prawo żądania zwrotu Nagrody.
§6
1. Wyłonienia nagrodzonych Inicjatyw oraz oceny ich realizacji dokonuje jury (zwane
dalej „Jury”) powołane przez Organizatora.
2. Kryteria wyłonienia nagrodzonych Inicjatyw oraz oceny ich realizacji stosowane przez
Jury są następujące:
a) kreatywność i oryginalność Inicjatywy,
b) atrakcyjność artystyczna lub merytoryczna Inicjatywy,
c)

zaadresowanie problemów lub potrzeb społecznych,

d) wpływ na budowanie lub wzmacnianie rozpoznawalności regionu,
e) aktywizacja lokalnych społeczności, w tym osób należących do różnych grup
wiekowych lub znajdujących się w różnej sytuacji życiowej,
f)

innowacyjność Inicjatywy,

g) potencjał rozwojowy Inicjatywy,
h) styl i sposób realizacji Inicjatywy.

3. Ocena zgłoszonych Inicjatyw przez Jury oparta jest na subiektywnych wrażeniach Jury
i subiektywnej ocenie spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. W każdej edycji Konkursu, Nagroda zostanie przyznana maksymalnie 4 Uczestnikom
wyłonionym przez Jury. Organizator zastrzega możliwość nieprzyznania Nagrody w
Konkursie lub którejkolwiek jego edycji, jeżeli w ocenie Jury żadna ze zgłoszonych
Inicjatyw nie będzie w stopniu wystarczającym odpowiadać kryteriom wskazanym w
ust. 2 powyżej. Nagrody zostaną przyznane w terminie do 60 dni od dnia zakończenia
danej edycji Konkursu.

§7
1. Każdy Uczestnik zgłaszając Inicjatywę do Konkursu oraz przekazując materiały
dotyczące danej Inicjatywy (dalej także „Utwór”) oświadcza, że jest ich autorem lub
posiada prawa autorskie do Utworu, który został użyty w Konkursie z zastrzeżeniem
zdania drugiego niniejszego ust. 1. W przypadku, gdy Uczestnik użył przy tworzeniu
zgłoszenia Inicjatywy lub w ramach jej realizacji utworów cudzych, Uczestnik ten
oświadcza również, że posiada zgodę autora na użycie tych utworów, jak również, że
zgłoszenie tego utworu zależnego oraz Utworu do Konkursu nie narusza praw osób
trzecich.
2. Uczestnik,

którego

Inicjatywa

zostanie

nagrodzona,

z

chwilą

przekazania

Organizatorowi materiałów dotyczących zrealizowanej Inicjatywy, przenosi na
Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu, którego użył w Konkursie, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie jakąkolwiek
techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej publiczne

wykonanie,

wystawienie,

wyświetlenie,

odtworzenie

oraz

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w szczególności poprzez opublikowanie Utworu w mediach
społecznościowych lub innych publikacjach Organizatora.
3. Ponadto nagrodzeni Uczestnicy udzielają Organizatorowi zezwoleń do dokonywania
wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub
całości oraz łączenia z innymi dziełami.

4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Utwór oraz jego opracowania bez
oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autorów. Niezależnie od tego Organizator
może oznaczyć Utwór imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania autora
publikując Utwór.
5. Wypłacona Nagroda stanowi wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do
Utworu oraz za udzielenie stosownych zezwoleń, o których mowa w niniejszym
paragrafie.

Nagrodzonym

Uczestnikom

nie

przysługuje

żadne

odrębne

wynagrodzenie.
6. W przypadku Utworów przekazanych Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem Inicjatywy,
Uczestnicy dokonując zgłoszenia w Konkursie udzielają Organizatorowi nieodpłatnej
licencji niewyłącznej do korzystania z tych Utworów na polach eksploatacji
wskazanych w ustępie 2 powyżej.
§8
1. Reklamacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora w
formie pisemnej, oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres
korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę
reklamacji.
2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji
listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpoznania reklamacji
niespełniających wymogów, o których mowa w ust. 1 powyżej, jak również
reklamacji, których przedmiotem będzie ocena zgłoszonych Inicjatyw przez Jury, w
tym nagrodzenie lub nienagrodzenie określonej Inicjatywy, jak również nieprzyznanie
Nagrody żadnej ze zgłoszonych Inicjatyw.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo
dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
§9
1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby
organizacji i przeprowadzenia Konkursu - zgodnie z wymogami w zakresie
przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu
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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również

zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych
osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie
jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz art. 6 ust. 1 lit a
RODO (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego
na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych).
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie wyraźnego
działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego danych, które
obejmuje wykonanie Zadania Konkursowego i zaznaczenia pola przy oświadczeniu
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Danymi osobowymi
Uczestników, które są przetwarzane w Konkursie są dane Uczestników podane w
formularzu zgłoszeniowym lub w ramach postępowania reklamacyjnego.
5. Uczestnik – laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego
danych, które obejmuje wysłanie do Organizatora wiadomości e-mai z danymi, o
których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu.
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu, oraz po jego zakończeniu (w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w
przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych) do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń Uczestników wobec Organizatora. Ponadto

dane

Uczestników, którzy są laureatami Konkursu, przechowywane będą przez okres
wynikający z przepisów podatkowych w związku z rozliczaniem Nagród w Konkursie.
7. Udział w Konkursie i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie,
do rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji związanych z Konkursem, jak również na potrzeby prowadzenia
sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami w tym
zakresie. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych
i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich
usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich
przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres: iod@diamant.pl

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Uczestnikowi przysługuje
skarga do organu nadzorczego (adres strony internetowej organu: www.uodo.gov.pl).
10. Administrator danych osobowych przekazuje dane Uczestników podmiotom, którym
powierzył przeprowadzenie Konkursu oraz wysyłkę Nagród. Dane Uczestników mogą
być przesłane podmiotom świadczącym usługi prawne w przypadku ewentualnych
sporów na tle Konkursu. Dane mogą też być udostępnianie podmiotom
upoważnionym do tego z mocy prawa.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia
obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą
rozwiązywane przez właściwy sąd powszechny.
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu jeżeli jest to niezbędne ze
względu na okoliczności, których Organizator nie mógł przewidzieć. Zmiany odnoszą
skutek wobec Uczestnika, jeżeli nie naruszają one praw słusznie przez niego
nabytych.

O

zmianach

Regulaminu

Uczestnicy

zostaną

powiadomieni

za

pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Uczestnika podany w
formularzy zgłoszeniowym, a zmiany te wejdą w życie w terminie 3 dni od ich
wprowadzenia.

