REGULAMIN KONKURSU „ DZIEŃ DZIECKA Z PICCOLO”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą: Zapraszajka na Dzień Dziecka z
Piccolo (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest H2O Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. M.
Skłodowskiej-Curie 65/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000053379, NIP: 879-22-95-528 (dalej: Organizator”).
3. Zleceniodawcą organizacji Konkursu jest AMBRA BRANDS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Puławska 336, 02-819 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział GospodarczyKRS pod numerem KRS:0000759267, NIP: 951-23-10-694, REGON: 142405847 (dalej:
,,Zleceniodawca”).
4. Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 09.05.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. Uczestnicy
mogą̨ dokonywać́ zgłoszeń́ w Konkursie w terminie od 09.04.2019 od godziny 00:00 do dnia
31.05.2019 r. do godziny 23:59 (dalej również jako ,”Okres Trwania Konkursu”).
5. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., Nr 165 z późn. zm.), ani też
żadnego innego typu grą hazardową regulowaną przez wskazaną ustawę.

7. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
https://zapraszajka.piccolo.pl/
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs adresowany jest do dzieci. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby małoletnie,
urodzone nie wcześniej niż 1 stycznia 2004 roku i nie później niż 31 grudnia 2013 roku,
posiadające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie (dalej: „Uczestnicy”).
Uczestnicy będą brali udział w Konkursie jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu
cywilnego.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć zstępni, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz
osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą pracowników i przedstawicieli: Organizatora,
Zleceniodawcy, innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu oraz członków ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby znajdujące się
pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w
przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny
podejmuje próby nieuczciwego uzyskania nagród, posługuje się nieprawdziwymi danymi lub
narusza w inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub
działa w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego.
5. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, przed przystąpieniem Uczestnika do Konkursu powinien:
5.1 zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia;
5.2 udzielić zgody na udział Uczestnika w Konkursie;
5.3 udzielić zgody na publikację wizerunku Uczestnika, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz
jego promocji;

5.4.
1.
2.

3.

4.

5.

udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w celu i w zakresie
związanym z przeprowadzeniem Konkursu oraz jego promocją
Udzielenie zgód wskazanych w powyższym punkcie, nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiednich
pól w formularzu dostępnym na stronie www.piccolo.pl
Poprzez zgłoszenie Uczestnika do Konkursu i akceptację Regulaminu rodzic lub opiekun prawny
Uczestnika oświadcza, że Uczestnik jest autorem treści odpowiedzi, jaka powstała w związku z
wykonaniem zadania konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 2 Regulaminu,
polegającym na stworzeniu Zdjęcia lub filmiku/klipu zawierającego zaproszenie trwające
maksymalnie 10 sekund (dalej: „Film”) lub – w przypadku gdy Uczestnik nie jest autorem Zdjęcia
lub Filmu – posiada zgodę od autora na zgłoszenie Zdjęcia lub Filmu do Konkursu, na
warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy oświadczenie wskazane
w zdaniu poprzedzającym okaże się niezgodne z prawdą, rodzic lub opiekun prawny
Uczestnika, który dokonał zgłoszenia Uczestnika do Konkursu, będzie odpowiedzialny za
wszelkie szkody poniesione z tego tytułu przez Organizatora lub Zleceniodawcę Konkursu.
Poprzez zgłoszenie Uczestnika do Konkursu i akceptację Regulaminu rodzic lub opiekun prawny
Uczestnika oświadcza, że Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa autorskie osobiste i
majątkowe do Zdjęcia, Filmu lub – w przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Zdjęcia lub
Filmu – że autor Zdjęcia lub Filmu udzielił Uczestnikowi zgody na zgłoszenie Zdjęcia lub Filmu
do Konkursu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Poprzez zgłoszenie
Uczestnika do Konkursu i akceptację Regulaminu rodzic lub opiekun prawny Uczestnika
oświadcza ponadto, że treści zawarte w Filmie lub na Zdjęciu nie naruszają w żaden sposób
przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. W
przypadku, gdy oświadczenia wskazane w zdaniach poprzedzających okażą się niezgodne z
prawdą, rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, który dokonał zgłoszenia Uczestnika do
Konkursu, będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione z tego tytułu przez
Organizatora lub Zleceniodawcę Konkursu.
Poprzez zgłoszenie Uczestnika do Konkursu i akceptację Regulaminu rodzic lub opiekun prawny
Uczestnika oświadcza, że wyraża w imieniu Uczestnika zgodę na wykorzystanie wizerunku
Uczestnika w Konkursie, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien posiadać dostęp do Internetu - Konkurs
realizowany jest za pośrednictwem witryny https://zapraszajka.piccolo.pl/ Z przyczyn
technicznych, w aplikacji konkursowej występują pewne ograniczenia w wybranych
funkcjonalnościach:
a) NAGRAJ WIDEO - nie działa na Desktop macOS oraz na urządzeniach mobilnych z
systemem operacyjnymiOS
b) PRZEŚLIJ WIDEO - działa w każdej przeglądarce i w każdym systemie operacyjnym
c) PRZEŚLIJ ZDJĘCIE - działa w każdej przeglądarce i w każdym systemie operacyjnym
d) ZRÓB ZDJĘCIE - nie działa na Desktop macOS oraz na urządzeniach mobilnych z
systemem operacyjnymiOS

6. Zgłoszenie do konkursu następuję poprzez naciśnięcie przycisku ‘Weź udział w konkursie”.

§ 3 Zasady udziału w Konkursie i zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik, przy pomocy rodzica/opiekuna prawnego powinien w
okresie od 09.05.2019 r do 31.05.2019 r. spełnić łącznie następujące warunki:
1) Stworzyć Film lub Zrobić Zdjęcie () - zaproszenie, trwające maksymalnie 10 sekund, wybrać
której z imprez wskazanych przez Organizatora dotyczy Film/Zdjęcie, i zapisać ten
Film/Zdjęcie.

2) Konkurs dotyczy okazji „Dzień Dziecka” i tylko ta okazja podlega ocenie przez Jury
Konkursu,
3) Kliknąć przycisk „zgłoś do konkursu”
4) Zaakceptować regulamin
5) Udostępnić adres e-mail do kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym Uczestnika.
1. W Filmie lub na Zdjęciu może zostać wykorzystany wyłącznie wizerunek Uczestnika. Filmy
oraz Zdjęcia, w których wykorzystany będzie wizerunek innych osób niż Uczestnik, będą przez
Organizatora usuwane z bazy konkursowej w aplikacji i nie będą brane pod uwagę przy
przyznawaniu Nagród w Konkursie.
2. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu wymyślą i
prześlą przy pomocy rodzica/opiekuna prawnego Organizatorowi najciekawsze pod
względem oryginalności, Filmy oraz Zdjęcia, zawierające zaproszenie na imprezę
Wielkanocną.
3. Nagrodzone Filmy oraz Zdjęcia spełniające warunki udziału w Konkursie, zostaną
umieszczone w galerii konkursowej, na co rodzic lub opiekun prawny Uczestnika wyraża
zgodę.
4. Każdy Uczestnik może - przy pomocy rodzica lub opiekuna prawnego - wziąć udział w
Konkursie więcej niż jeden raz przy czym nagrodę w Konkursie otrzymać może raz.
Wielokrotne przesłanie tego samego zgłoszenia do Konkursu wysłane przez tego samego
Uczestnika lub przez kilku Uczestników nie zwiększa szansy wygrania nagród, będzie
traktowane jako duplikat i zostanie usunięte z bazy zgłoszeń.
5. Film lub Zdjęcie:
1) powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, bądź realizacją własnej koncepcji
Uczestnika, nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych, rasistowskich,
lub treści sprzecznych z prawem bądź normami społecznymi,
2) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich.
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik, jak również przesłany w imieniu
Uczestnika Film lub Zdjęcie, spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu
może żądać od rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika złożenia określonych oświadczeń
na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia wymogów Regulaminu. Niespełnienie warunków
wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych
żądań może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym
wygaśnięciem prawa do Nagród wymienionych w § 5 Regulaminu.

§ 4 Prawo do wykorzystania utworów nagrodzonych w Konkursie
1. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, rodzic lub opiekun prawny każdego Uczestnika
deklaruje udzielenie licencji na korzystanie z Filmu, jeżeli Film zostanie nagrodzony nagrodą. Z
chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, na okres 5
lat, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Filmu oraz Zdjęcia, na następujących
polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – utrwalanie na jakimkolwiek nośniku
audiowizualnym, w szczególności na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, wprowadzenie do pamięci komputera i do
sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; zwielokrotnianie
jakąkolwiek techniką w tym na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową,
techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej

formy zapisu, wytwarzanie egzemplarzy utworów techniką zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
2) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach
internetowych, wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu
danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe
3) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
4) wykorzystanie utworu lub jego fragmentów dla celów marketingowych, w tym reklamy,
promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej
2. Ponadto rodzic lub opiekun prawny Uczestnika upoważnia Organizatora bez dodatkowego
wynagrodzenia do wykonywania praw zależnych do Filmu lub Zdjęcia, w zakresie
uzasadnionym wykorzystywaniem Filmu lub Zdjęcia na powyższych polach eksploatacji, w tym
do dokonywania modyfikacji Filmu lub Zdjęcia, łączenia ich z innymi utworami, przekazywania
innym podmiotom w celu modyfikacji.

§ 5 Nagrody
1. W Konkursie zostaną przyznane dwa rodzaje nagród. Jeden zestaw o łącznej wartości 3 930
złotych zwany dalej „Nagrodą główną”. W skład nagrody głównej wejdą: voucher do biura podróży
Travelplanet o wartości 2 000 złotych do wykorzystania na wycieczkę do Heide Parku w terminie
czerwiec 2019 r. – sierpień 2019 r., karta przedpłacona marki Edenred doładowana kwotą 1080
złotych wysłana do zwycięzcy w momencie zarezerwowania wycieczki, 4 butelki napoju Piccolo,
piniata z cukierkami, zestaw imprezowy (papierowe słomki, kubeczki, trąbki, konfetti papierowe,
girlanda, balony, pikery, papierowe papilotki do dekoracji babeczek) oraz aparat Instax Mini wraz z
wkładami. Pozostałe nagrody to dwa zestawy nagród o łącznej wartości 850 złotych zwanych dalej
„Nagrodami”. W skład każdej Nagrody wchodzą 4 butelki napoju Piccolo, piniata z cukierkami oraz
zestaw imprezowy (papierowe słomki, kubeczki, trąbki, konfetti papierowe, girlanda, balony, pikery
oraz papierowe papilotki do dekoracji babeczek) i aparat Instax Mini wraz z wkładami.
2. W Konkursie każdy Uczestnik może wziąć udział wielokrotnie, przy czym jedna osoba może wygrać
wyłącznie jedną Nagrodę .
3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody ani Nagrody głównej na
osoby trzecie. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody
rzeczowe.
4. Do każdej Nagrody i Nagrody głównej zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości 11,11% Nagrody/Nagrody głównej , na pokrycie podatku zgodnie z treścią przepisów
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z
2018 poz. 1509 z późn. zm.). Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, wyrażając zgodę na udział
Uczestnika w Konkursie oświadcza, że akceptuje, iż – w przypadku przyznania Uczestnikowi Nagrody
/Nagrody Głównej - kwota dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym
nie będzie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona zostanie na zapłatę należnego
podatku oraz oświadcza, że będzie on współdziałał z Organizatorem w celu umożliwienia
Organizatorowi wykonania ww. zobowiązania podatkowego. Organizator jako płatnik podatku potrąci
kwotę podatku przy wydaniu nagrody oraz wpłaci ją do właściwego urzędu skarbowego.

§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Oceny Filmów , zarejestrowanych w danej Edycji Konkursu, dokonywać będzie jury powołane
przez Organizatora (dalej: „Jury”).

2. Jury wybiera Zwycięzców biorąc pod uwagę:
a) spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie,
b) oryginalność Filmu lub Zdjęcia,
c) kreatywność Filmu lub Zdjęcia,
3. Decyzja Jury o przyznaniu każdej z Nagród jest ostateczna.
4. Z każdego z posiedzeń Jury, na których podejmowane będą decyzje o przyznaniu Nagród w
Konkursie sporządzany będzie protokół.
5. Jury ogłaszać będzie wybór zwycięskiego Filmu lub Zdjęcia Konkursu w terminie 10 dni
roboczych od zakończenia Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora.
6. Organizator powiadomi każdego Zwycięzcę o przyznaniu mu Nagrody, najpóźniej w terminie 7
dni od daty rozstrzygnięcia danej Edycji Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
kontaktowy wskazany przy zgłoszeniu do Konkursu.
7. Rodzic lub opiekun prawny Zwycięzcy w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, o
którym mowa w ust. 6 powyżej zobowiązany jest przesłać na adres poczty elektronicznej
konkurs@piccolo.pl swoje dane w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru
PESEL. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie, Nagroda pozostaje w dyspozycji
Organizatora i może zostać przyznana na rzecz kolejnego Zwycięzcy wyłonionego zgodnie z
procedurą wskazaną w niniejszym paragrafie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o
wygranej z powodu zmiany przez Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego adresu e-mail
w czasie trwania Konkursu.
9. Nagroda zostanie Zwycięzcy przesłana za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie 14 dni
roboczych od dnia przesłania przez rodzica lub opiekuna prawnego Zwycięzcy danych, o których
mowa w ust. 7 powyżej. W przypadku braku przesłania danych, o których mowa w ust. 7
powyżej, odmowy przyjęcia przesyłki zawierającej Nagrodę lub niepodjęcia w terminie przesyłki
zawierającej Nagrodę, Zwycięzca traci prawo do jej otrzymania, a Nagroda pozostaje w
dyspozycji Organizatora i może zostać przyznana na rzecz kolejnego Zwycięzcy wyłonionego
zgodnie z procedurą wskazaną w niniejszym paragrafie.

§ 7 Ochrona danych osobowych
1. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu, obejmujących wizerunek i adres e-mail,
natomiast rodzice lub opiekunowie prawni Zwycięzców Konkursu, wyłonionych spośród
Uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych,
obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer PESEL.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informuję, iż:
a. Administratorem Danych Osobowych jest spółka AMBRA BRANDS sp. z o.o.. z siedzibą przy
ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa, z kapitałem zakładowym: 1.000.000,00 zł, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000759267, NIP: 951-2310-694, REGON: 142405847, (dalej jako „AMBRA BRANDS”),
b. Przestrzeganie zasad ochrony danych w AMBRA BRANDS nadzoruje wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych. Inspektor ochrony danych to osoba, z którą można się kontaktować mając
pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez spółkę AMBRA BRANDS
Można to uczynić na trzy sposoby:

1)
2)
3)
c.

d.

e.
f.
g.

mailowo: inspektorochronydanych@ambrabrands.pl
telefonicznie: (22) 566 33 00
korespondencyjnie: AMBRA BRANDS sp. z o.o., ul. Puławska 336 02-819 Warszawa.

Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu oraz w celach podatkowych (dotyczy Zwycięzców), na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 RODO (zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską
lub opiekę nad osobą, której dane dotyczą) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora).
Odbiorcą danych osobowych będzie spółka H2O Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 65/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053379, NIP: 879-22-95-528 (dalej zwana
„Organizatorem”), a także dopuszczeni pracownicy Organizatora, którzy posiadają odpowiednie
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu wskazany w regulaminie
konkursu a w przypadku Zzwycięzców także przez okres 5-ciu lat od dnia wydania nagrody.
Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu nie będą profilowane.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane osobowe są
przetwarzane, przysługują następujące prawa:
a)
prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych);
b)
prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych);
c)
prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych);
d)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych);
e)
prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych);
f)
prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych);
g)
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h)
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana
dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne ale jest
warunkiem udziału w konkursie.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia do Organizatora pisemnej reklamacji
przesłanej listem poleconym w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
reklamacji.
2. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę
wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
Reklamacje należy kierować na adres Organizatora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, w imieniu którego
zgłaszana jest reklamacja (imię, nazwisko, dokładny adres), datę i miejsce zdarzenia, którego

dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis
okoliczności uzasadniających reklamację.
4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie
14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
https://zapraszajka.piccolo.pl/.
2. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za organizację Konkursu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Uczestnik przy pomocy swojego rodzica/opiekuna prawnego może zrezygnować z udziału w
Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, jeżeli jest to
uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Konkursie oraz nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy zostaną
powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w siedzibie
Organizatora i na stronie internetowej www.piccolo.pl
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

