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Regulamin konkursu „Sprawdź, na ile „kapitalna” jest Twoja wiedza o finansach i wygraj tablet!” 

(„Regulamin”) 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin określa warunki konkursu Sprawdź, na ile „kapitalna” jest Twoja wiedza o finansach 

i wygraj tablet!” („Konkurs") przeprowadzanego na łamach portalu pless.pl w dniach 23-26  

stycznia 2017 r.   

2. Organizatorem Konkursu jest: Wonga.pl z siedzibą w Warszawie, 02-593 Warszawa, ul. Żaryna 

2B, bud. D, NIP 1132853869, REGON 146025969, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

pod numerem KRS: 0000412352 („Organizator”). 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

4. Uczestnikiem Konkursu może byd każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosi się do Konkursu 

w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem („Uczestnik”). 

5. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora Konkursu, a także pracownicy 

innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani 

członkowie rodzin pracowników tych firm. 

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowieo niniejszego Regulaminu. 

7. Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny na stronie 

internetowej www.pless.pl w zakładce *http://wiadomosci.pless.pl/46627-sprawdz-swoja-

wiedze-o-finansach-i-wygraj-tablet-na-kapitalni-org]. 

II. Warunki Konkursu. 

1. Informacja o Konkursie zostanie zamieszczona i promowana na stronie głównej portalu 

www.pless.pl w dniach 23-26 stycznia 2017 r.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie e-maila na adres konkursy@kapitalni.org 

zawierającego elementy wskazane w punkcie II.3. Regulaminu, do godziny 23:59, 26 stycznia 

2017 r. Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany 2  lutego2017 r.  

http://www.pless.pl/
mailto:konkursy@kapitalni.org
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3. Prawidłowe zgłoszenie do Konkursu obejmuje w treści e-maila: 

a. Poprawne dokooczenia zdania z pytania nr 8 w quizie „Co wiesz o finansach online?”, 

zamieszczonym na stronie Kapitalni.org: „Dokoocz zdanie: Im wyższa ocena punktowa w 

BIK...”,  

b. Przesłanie kilku zdao na temat tego, co dana osoba robi, by dbad o swoją wiarygodnośd 

kredytową, 

c. Podanie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej się do udziału w Konkursie, a także adresu 

korespondencyjnego, 

d. Przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich publikację, której treśd 

stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

4. Zgłoszenia nie zawierające któregokolwiek elementu wskazanego punkcie II.3. Regulaminu będą 

traktowane jako nieważne i nie będą uwzględniane przez Jury. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie programów pocztowych, za 

pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają e-maile. 

6. Organizator nie  ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system pocztowy. 

7. Z jednego adresu e-mail może zostad wysłany tylko jeden e-mail konkursowy. Każdy kolejny e-

mail z tego samego adresu e-mail nie będzie brany pod uwagę w Konkursie. 

8. Uczestnik Konkursu może wysład e-mail konkursowy tylko raz. Zgłoszenia wysłane przez tego 

samego uczestnika Konkursu z innych adresów e-mail, nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

9. Spośród nadesłanych e-maili konkursowych, które spełniają wymagania określone w niniejszym 

Regulaminie, Jury wybierze 1 osobę („Laureat”), która otrzyma tablet SAMSUNG GALAXY TAB A 

7 8GB WI-FI o wartości 489 zł brutto.  

10. Laureat zostanie poinformowany o nagrodzie e-mailem, na adres, z którego wysłał zgłoszenie, w 

terminie 5 dni roboczych od daty zakooczenia Konkursu. 

11. Nagrodzona osoba nie jest uprawniona do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zmiany 

na inną nagrodę rzeczową. Zmiana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową może 

byd wyłącznie dokonana przez Organizatora. 
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12. Nagroda zostanie przesłana przesyłką kurierską, w terminie 14 dni roboczych od daty 

zakooczenia Konkursu, na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika.  

13. W przypadku niespełnienia przez Laureata wymogów Regulaminu, nagroda nie będzie mu 

przysługiwad.  

III. Dane Osobowe. 

1. Do zgłoszenia do Konkursu należy dołączyd zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa w Konkursie. Oświadczenie, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgodę należy 

umieścid w treści wiadomości e-mail zawierającej zgłoszenie do Konkursu. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywad się będzie na zasadach 

przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 

r. poz. 922 z późn. zm.). 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu będzie Organizator i Klimczak 

Tomasz pless intermedia.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania nagrody. 

Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się ich poprawienia oraz 

żądania usunięcia. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu. 

6. Jednocześnie, na podstawie udzielonej zgody, Klimczak Tomasz pless intermedia może 

opublikowad imiona i nazwiska nagrodzonych Uczestników na stronie internetowej 

www.pless.pl., na co Uczestnik wyraża zgodę w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 

III.1. Regulaminu. 

7. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane osobowe 

Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną zniszczone lub zanonimizowane. 

IV. Jury Konkursu. 

1. W skład Jury Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora. 

2. Jury sporządza protokół z przebiegu Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia. Każdy Uczestnik może 

zapoznad się z protokołem w siedzibie Organizatora. 
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V. Nagrody. 

1. W Konkursie przyznana zostanie 1 nagroda - tablet SAMSUNG GALAXY TAB A 7 8GB WI-FI o 

wartości 489 zł brutto. 

2. Poza wyżej opisaną nagrodą Laureat otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną  

w wysokości 11,11% wartości wygranej nagrody – w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

Dodatkowe nagrody pieniężne przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone Laureatowi 

Konkursu lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym 

mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wartości 

wygranej nagrody w Konkursie. 

3. Nagrodę przekaże Organizator, za pośrednictwem firmy kurierskiej.  

VI. Tryb reklamacyjny. 

1. W przypadku zastrzeżeo Uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru 

nagrodzonych i jego zgodności z Regulaminem, mogą oni zgłosid reklamację, w terminie 14 dni 

roboczych od dnia zakooczenia Konkursu. Reklamacja winna byd zgłoszona: 

a. listownie na adres Wonga.pl sp. z o.o., 02-593 Warszawa, ul. Żaryna 2B, bud. D z dopiskiem 

„Sprawdź, na ile „kapitalna” jest Twoja wiedza o finansach i wygraj tablet! – reklamacja”. 

b. elektronicznie na adres: konkursy@kapitalni.org 

c. osobiście w siedzibie Organizatora. 

2. Po przekroczeniu powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w 

prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia 

przez powołaną w tym celu przez Organizatora komisję odwoławczą. 

3. Uczestnik zostanie powiadomiony drogą listowną o decyzji Organizatora w przedmiocie 

zgłoszonej reklamacji. 

VII. Postanowienia dodatkowe. 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Uczestnikami 

Konkursu. 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania 

przez Uczestnika Konkursu błędnego adresu lub innych danych osobowych.   
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3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu „Sprawdź, na ile 

„kapitalna” jest Twoja wiedza o finansach i wygraj tablet!” 

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora przy ul. Żaryna 

2B, bud. D w Warszawie oraz na stronie www.pless.pl.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po 

stronie Organizatora.  

6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnieo Uczestników i 

Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów Regulaminu.  

7. Wszelkie spory dotyczące postanowieo Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

8. Odpowiedzialnośd Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości 

i liczby nagród określonych w Regulaminie. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje 

w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych 

przez Organizatora czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony. 

9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 

Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2015.612 z późn. zm.).  

10. W razie sporów, które mogą powstad na tle stosowania niniejszego Regulaminu, a nie mogą 

zostad rozwiązane polubownie, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo 

ze względu na siedzibę Organizatora. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przez Wonga.pl sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie przy ulicy Żaryna 2b, bud. D, 02-593 Warszawa, KRS 0000412352 oraz Klimczak 

Tomasz pless intermedia z adresem w Pszczynie przy ul. Bielskiej 10, 43-200 Pszczyna, REGON 

072858853  w celu przeprowadzenia konkursu „Sprawdź, na ile „kapitalna” jest Twoja wiedza o 

finansach i wygraj tablet!”. 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.pless.pl w 

przypadku wygranej w konkursie „Sprawdź, na ile „kapitalna” jest Twoja wiedza o finansach i wygraj 

tablet!”.  

  


