
REGULAMIN KONKURSU DLA DEWELOPERÓW
„LIDER NIERUCHOMOŚCI OTODOM”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs objęty Regulaminem organizowany pod nazwą „Lider Nieruchomości Otodom” jest
adresowany do deweloperów.

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady
przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i
jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3. Organizatorem Konkursu jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Czynności związane z
obsługą merytoryczną Konkursu prowadzi Koordynator, którym jest agencja badawcza QUANT sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie oraz
wydającym nagrody.

4. Konkurs jest skierowany do deweloperów, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o
ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którzy równocześnie:

a. w dniu rozpoczęcia Konkursu posiadają własne biuro sprzedaży, w którym samodzielnie
prowadzą sprzedaż nieruchomości zawierającej lokale mieszkalne (sprzedaż nieruchomości
przy pomocy pośredników nie wyłącza uczestnictwa Dewelopera w Konkursie, o ile obok
działalności pośredników Deweloper prowadzi również samodzielną sprzedaż
nieruchomości);

b. Oddali do użytkowania między 2015 r. a 2022 r. minimum jedną inwestycję budowlaną
zawierającą lokale mieszkalne;

c. Prowadzą aktywną sprzedaż w dniu rozpoczęcia Konkursu, co oznacza, że Deweloper
oferuje do sprzedaży minimum 10 lokali mieszkalnych w dniu rozpoczęcia Konkursu oraz

d. informują w dniu rozpoczęcia Konkursu o inwestycji/ach budowlanych z aktywną
sprzedażą na stronie internetowej Dewelopera.

5. Celem Konkursu jest wyłonienie liderów w branży deweloperskiej.

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Konkurs rozpoczyna się 10 listopada 2022 r. i trwa do dnia 31 marca 2023 r., przy czym ogłoszenie
wyników nastąpi w kwietniu 2023 r.

§ 2 DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

1. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej działającej w imieniu Uczestnika.

2. Deweloper - podmiot, który prowadzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność
gospodarczą lub zawodową, który na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do
ustanowienia prawa własności nieruchomości i przeniesienia tego prawa na nabywcę i spełnia



warunki określone w § 1 ust. 4 Regulaminu.

3. Etapy – etapy Konkursu opisane w § 3 Regulaminu.

4. Gala Finałowa – gala (wydarzenie), podczas której zostaną wyłonieni Zwycięzcy oraz zostaną
wręczone Nagrody, która odbędzie się w kwietniu 2023 r. Szczegółową datę i miejsce Gali
Finałowej Organizator poda na Stronie konkursowej oraz w mediach. Obecność na Gali finałowej
nie stanowi warunku wydania Nagrody i nie oznacza rezygnacji z Nagrody w przypadku jej
przyznania.

5. Kapituła Konkursu - komisja złożona z 8 osób powołanych przez Organizatora, w tym
przewodniczącego, której zadaniem jest ocena inwestycji deweloperskich Uczestników
zakwalifikowanych do ostatniego etapu i przyznanie im punktów zgodnie z kryteriami określonymi
w Regulaminie.

6. Koordynator – agencja QUANT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000072929, NIP
526-12-44-293, REGON 011853056.

7. Konkurs – konkurs pod nazwą „Lider Nieruchomości Otodom”, organizowany przez
Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie.

8. Nagroda – wygrana obejmująca statuetkę, udział w Gali Finałowej, przekazanie emblematów
graficznych Konkursu i umożliwienie posługiwania się nimi w kanałach własnych Zwycięzcy na
zasadach i przez okres uzgodniony z Organizatorem oraz pakiet PR zawierający m.in. publikacje na
temat Zwycięzcy w lokalnych mediach wybranych przez Organizatora.

9. Organizator – Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000568963, NIP 779243342, REGON 362117960.

10. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu dla Deweloperów pod nazwą „Lider Nieruchomości
Otodom”, określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady
przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i
jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

11. Rynek - obszar geograficzny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyodrębniony przez
Organizatora na potrzeby Konkursu opisany w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

12. Strona konkursowa – strona internetowa dedykowana do Konkursu, znajdująca się pod adresem
www.lidernieruchomosci.otodom.pl

13. Uczestnik – Deweloper, który będzie brał udział w Konkursie na zasadach przewidzianych
Regulaminem.

14. Zwycięzca – Deweloper, który uzyska najlepsze wyniki we wszystkich Etapach Konkursu Lider
Nieruchomości, tj. osiągnie pozycję numer jeden w rankingu z danego Rynku.

http://www.lidernieruchomosci.otodom.pl


§ 3 ETAPY KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech Etapach:

a. Etap I – Deweloperzy którzy spełnią wymagania Regulaminu, wypełniają formularz
zgłoszeniowy opublikowany na stronie www.lidernieruchomosci.otodom.pl

b. Etap II – Organizator przeprowadzi badanie jakościowe opisów inwestycji udostępnianych
przez Dewelopera.

c. Etap III – etap podzielony na Etap IIIa i Etap IIIb, szczegółowo opisane w § 7 Regulaminu;

d. Etap IV - ostatni etap, Kapituła Konkursu wybrana przez Organizatora, oceni inwestycje
deweloperskie Uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów podczas Etapów II -
III, przyznając tym inwestycjom punkty. Następnie suma punktów z każdego Etapu wyłoni
Lidera Nieruchomości Deweloperów dla każdego z 8 Rynków (warszawski, krakowski,
wrocławski, poznański, trójmiejski, górnośląski, łódzki, rynki wschodzące).

2. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na udział w Konkursie i akceptację postanowień
Regulaminu lub zgłosi sprzeciw wobec przeprowadzenia któregokolwiek z badań objętych jednym z
Etapów na adres wskazany w par. 12 ust. 4 Regulaminu, lub nie wyrazi zgody na weryfikację przed
ogłoszeniem wyników pod kątem prawdziwości danych zgłoszeniowych, lub nie zaakceptuje
klauzuli „Poświadczam za prawdziwość podanych danych” – będzie to oznaczało rezygnację z
uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie.

§ 4 UCZESTNICY

1. W Konkursie mogą wziąć udział Deweloperzy, którzy prowadzą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
działalność gospodarczą lub zawodową oraz spełnili warunki określone w § 1 ust. 4 Regulaminu.

2. Organizator nie pobiera opłat z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora lub QUANT

oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z pracownikami
ww. podmiotów w stosunku przysposobienia. Przez pracowników rozumie się osoby fizyczne,
zatrudnione na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym stosunku pracy lub umowy
cywilnoprawnej. Ponadto w Konkursie nie mogą brać udziału podmioty powiązane kapitałowo lub
osobowo z Organizatorem, Koordynatorem oraz QUANT.

§ 5 ETAP I

1. Aby dokonać skutecznego zgłoszenia w celu wzięcia udziału w Konkursie, Deweloper powinien w
terminie 10 listopada - 6 grudnia 2022 r.:
a. wypełnić w formie elektronicznej formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ustępach

powyżej, dostępny na stronie lidernieruchomosci.otodom.pl;
b. zapoznać się treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego brzmienie poprzez zaznaczenie

odpowiedniego miejsca w formularzu zgłoszeniowym,
c. zaakceptować klauzulę: „Poświadczam za prawdziwość podanych danych”.

2. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik zostanie poproszony o podanie następujących danych:
a. nazwę Dewelopera;
b. imię i nazwisko osoby zgłaszającej;
c. adres e-mail oraz numer telefonu osoby zgłaszającej;

http://www.lidernieruchomosci.otodom.pl


d. adres www dewelopera;
e. Rynek, na terenie którego Deweloper realizuje największą liczbę inwestycji;
f. odpowiedź na pytanie, czy posiada własne biuro sprzedaży (do wyboru: TAK / NIE);
g. liczba lokali mieszkalnych dostępnych w sprzedaży na dzień zgłoszenia Dewelopera do

Konkursu;
h. liczba oddanych inwestycji między 2015 a 2022 r.

3. Deweloper może przesłać formularz zgłoszeniowy wyłącznie jeden raz. W przypadku gdy
Deweloper prześle większą liczbę zgłoszeń do Konkursu, Organizator weźmie pod uwagę tylko
pierwsze zgłoszenie.

4. Etap I będzie trwał od dnia 10 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

§ 6 ETAP II

1. W ramach Etapu II, który potrwa w dniach 7-31 grudnia 2022 r. Organizator oceni jakość
informacji o inwestycjach Uczestników zamieszczanych na stronach internetowych Dewelopera i
przyzna Uczestnikom punkty zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 2.

2. Organizator zastosuje następujące kryteria oceny:
a. ceny mieszkań - czy na stronie prezentowane są ceny mieszkań (tak/nie);
b. lista dostępnych mieszkań - czy na stronie prezentowana jest lista dostępnych mieszkań

(tak/nie);
c. dokładna lokalizacja - czy na stronie prezentowana jest dokładna lokalizacja inwestycji

(tak/nie);
d. nieprawidłowe czasy dojazdu/odległości - czy prezentowane na stronie czasy dojazdów

są zgodne z czasem wyliczonym przez mapy Google lub w innym analogicznym serwisie
umożliwiającym obliczenie czasu dojazdów (tak/nie);

e. prospekt informacyjny - czy na stronie jest dostępny do pobrania Prospekt Informacyjny
(zgodnie z definicją ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.) (tak/nie);

f. opis firmy deweloperskiej - czy na stronie dostępny jest jakikolwiek opis Dewelopera
realizującego inwestycję (tak/nie)

g. realność otoczenia na wizualizacjach - czy wizualizacje prezentowane na stronie pokazują
realne otoczenie inwestycji (weryfikowane ze zdjęciami z budowy, zdjęciami z lotu ptaka, z
mapami Google lub w innym analogicznym serwisie umożliwiającym wyszukanie wizualizacji
obiektu na mapie) (tak/nie)

h. przeskalowanie mebli - czy meble wrysowane na rzutach mieszkań są realnej wielkości (w
odniesieniu do szerokości drzwi) (tak/nie)

i. wybór mieszkania na interaktywnej mapie - czy na stronie jest możliwość wybrania
mieszkania z interaktywnego planu (tak/nie)

j. daty oddania poszczególnych inwestycji - czy na stronie prezentowane są te daty (tak/nie)
k. zdjęcia poprzednich inwestycji - czy Deweloper prezentuje na stronie zdjęcia swoich

poprzednich inwestycji (tak/nie)
l. postępy na budowie - czy na stronie prezentowane są zdjęcia prezentujące kolejne etapy

budowy (tak/nie)
m. "szybkie zapytanie" - czy na stronie dostępny jest formularz kontaktowy (tak/nie)
n. wersja mobilna - czy strona posiada wersję mobilną (tak/nie)
o. mapa inwestycji ma odnośnik na Google lub w innym analogicznym serwisie

umożliwiającym wyszukanie obiektu na mapie - czy mapa prezentowana na stronie
posiada odnośnik do mapy Google lub innego analogicznego serwisu umożliwiającym
wyszukanie obiektu na mapie(tak/nie)



p. ślepe linki - czy na stronie znajdują się linki które nie prowadzą do żadnej podstrony (tak/nie)

3. Do etapu III zostaną zakwalifikowani wszyscy uczestnicy Konkursu, którzy spełnili
dotychczasowe wymagania Regulaminu.

§ 7 ETAP III

1. Etap III odbędzie się w dniach 2 stycznia - 19 lutego 2023 roku i będzie składał się z Etapu IIIa
oraz Etapu IIIb.

2. Etap IIIa polegał będzie na audycie mailowym przeprowadzonym przez Organizatora w ramach,
którego Organizator oceniał będzie działania Dewelopera związane z obsługą klienta. W ramach
tego Etapu Organizator oceni czas odpowiedzi na zgłoszone zapytanie mailowe, stopień
indywidualizacji odpowiedzi, odniesienie się do wszystkich elementów zapytania, podanie
dodatkowych, wykraczających poza zapytanie, informacji dotyczących inwestycji, zaproszenie do
dalszego kontaktu, a także czytelność treści. Zapytanie służące do przeprowadzenia audytu
mailowego zostanie wysłane przez Organizatora do Uczestnika za pośrednictwem adresu email
podanego w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.

3. Do Etapu IIIb Organizator wyłoni Deweloperów, którzy w trakcie Etapu IIIa uzyskali największą
liczbę punktów w danym Rynku.

4. Etap IIIb polegać będzie na badaniu tzw. badaniu Mystery Shopper, czyli audyt metodą
telefoniczną, który zakłada trzykrotny kontakt telefoniczny z Uczestnikiem pod numerem telefonu
podanym w formularzu kontaktowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu w celu dokonania
oceny jakości obsługi potencjalnego klienta przez Uczestnika. Etap IIIb przeprowadzać będzie
Koordynator.

5. Podczas tzw. badania Mystery Shopper opisanego w ust. 4 będą oceniane następujące aspekty
jakości obsługi potencjalnego klienta przez Uczestnika:

a. liczba potrzebnych prób dodzwonienia się do Uczestnika,
b. przyjazność i uprzejmość pracowników Uczestnika,
c. jakość komunikacji z potencjalnym klientem,
d. przebieg rozmowy,
e. sposób rozpoznania potrzeb potencjalnego klienta i prezentacji ogłoszeń

nieruchomości,
f. sposób zakończenia rozmowy.

6. Osoby przeprowadzające badanie dokonają oceny wskazanych w ust. 5 kryteriów w stosunku do
każdego Uczestnika biorącego udział w Etapie IIIb.

7. Do Etapu IV zostanie zakwalifikowanych 40 Deweloperów (po 5 z każdego Rynku), którzy w
danym Rynku uzyskali największą liczbę punktów z Etapu II, IIIa oraz IIIb.



§ 8 ETAP IV
1. W ramach Etapu IV Kapituła Konkursu oceni 3 wybrane przez siebie inwestycje, Deweloperów

(TOP 5 z każdego Rynku)zakwalifikowanych do Etapu IV, które zostały oddane do użytku
między 2019 a 2022 r. na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 2, i po przeprowadzeniu
tej oceny przyzna każdemu Deweloperowi punkty według następujących kryteriów:

a) forma i spójność - pomysł oraz innowacyjność konceptu inwestycji; pilotażowość i
unikalność inwestycji; jakość architektury; komunikacja marketingowa – zgodność oferty
z produktem finalnym,

b) kontekst - relacja inwestycji z otoczeniem - czy nawiązuje do tożsamości historycznej i
kulturowej danego otoczenia, do artefaktów przeszłości np. poprzez użyty materiał
występujący na danym terenie; powiązania przestrzenne; czy inwestycja rozwiązuje
problemy urbanistyczne i jaka jest intensywność zabudowy,

c) inkluzywność - dostępność i dostosowanie inwestycji do potrzeb różnorodnych grup
wiekowych lokalnej społeczności (8-80 lat - dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z
niepełnosprawnościami ), neuroróżnorodności, służb ratunkowych oraz usługodawców -
test walizki, test wózka, test seniora, test kuriera,

d) sąsiedzkość - czy inwestycja posiada przestrzenie służące budowaniu relacji między
ludźmi tj. place zabaw, patio, mała architektura; CSR – czy odbyły się partycypacje
lokalnej społeczności w procesie projektowym, procesie budowy i w funkcjonowaniu
inwestycji – np. konsultacje społeczne i z aktywistami,

e) środowisko - dostępność zieleni (bioróżnorodność, % i jakość zieleni); stosowanie
rozwiązań przyjaznych środowisku - OZE; czy otoczenie inwestycji sprzyja
współdzieleniu środków transportu - mikromobilność; ekologia w technologii -
stosowanie rozwiązań wewnątrz budynków/mieszkań, które ułatwiają oszczędzanie
energii i sprzyjają środowisku; technologia wykorzystana w budownictwie inwestycji

f) ergonomia budynków - funkcjonalność i użyteczność inwestycji - rozkład mieszkań
oraz części wspólnych tj. klatka schodowa i korytarze; dostęp do światła dziennego w
mieszkaniach; dostępność i wielkość balkonów; dostępność i liczba/powierzchnia
rowerowni i wózkowni.

2. Kapituła Konkursu zwróci się do Deweloperów zakwalifikowanych do IV Etapu najpóźniej w
dniu 21.02.2023 r. o przesłanie wskazanych poniżej materiałów, dla wybranych przez Kapitułę
Konkursu inwestycji Dewelopera, które posłużą Kapitule Konkursu do przyznania punktów
zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. powyżej, tj.:

a) prospektu informacyjnego;
b) planu zagospodarowania terenu;
c) karty kondygnacji;
d) opisu idei jaka opisuje/stoi za daną inwestycją (max. 2000 znaków);
e) wizualizacji x5, zdjęcia mieszkań x5, zdjęcia otoczenia inwestycji wew. i zew. x5, zdjęcia

zieleni w ramach inwestycji x5, zdjęcia dostępnej infrastruktury wokół inwestycji x5 ,
zdjęcia budynku z zewnątrz x5 zdjęć - łącznie 30 zdjęć;

f) projektu wayfinding oraz audyt dostępności, jeśli zostały stworzone;
g) materiałów dotyczących partycypacji społecznych, jeśli miały miejsce;;
h) potwierdzenia uzyskania certyfikacji BREAM i LEED, jeśli została uzyskana;
i) informacji dotyczącej liczby i metrażu rowerowni oraz wózkowni dostępnych w

inwestycji;
j) projektu zieleni;
k) informacji dotyczącej technologii budownictwa i rozwiązań technologicznych, które

zostały zastosowane w inwestycji (max. 2000 znaków).



3. Kapituła Konkursu zwróci się do Deweloperów o przesłanie materiałów za pośrednictwem
adresu mailowego podanego w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Termin na przesłanie
materiałów upłynie w dniu 3.03.2023 r. W przypadku niedostarczenia materiałów, o których
mowa powyżej, lub dostarczenia materiałów po upływie wyznaczonego terminu, Kapituła
Konkursu nie przyzna Deweloperowi żadnych punktów w ramach Etapu IV, co oznacza, że
Deweloper zostanie uwzględniony w rankingu zgodnie z punktacją zdobytą w Etapach II - III.

4. W przypadku uzyskania w Etapie IV przez dwóch Uczestników na danym Rynku takiej samej
liczby punktów, głos przewodniczącego Kapituły Konkursu zadecyduje który z Uczestników,
którzy uzyskali taką samą liczbę punktów w Etapie IV, zajmie wyższe miejsce w rankingu.

5. Łączna suma punktów z każdego z Etapów, wyłoni Lidera Nieruchomości Deweloperów dla
każdego z 8 Rynków.

6. Laureaci zostaną zaproszeni na ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, które odbędzie się
podczas Gali Finałowej, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora na
adres podany w zgłoszeniu.

§9 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej podczas Gali Finałowej, podczas której
Organizator przekaże również Zwycięzcom Nagrody.

2. Gala Finałowa odbędzie się w kwietniu 2023 r.. Miejsce, w którym odbędzie się Gala Finałowa i
czas jej rozpoczęcia, zostaną podane Uczestnikom przez Organizatora na stronie konkursowej
na około miesiąc przed terminem rozpoczęcia Gali.

3. W przypadku, gdy Zwycięzca nie będzie obecny na Gali Finałowej, wówczas Organizator
poinformuje go o wygranej poprzez wiadomość wysłaną przez Organizatora na podany przez
Uczestnika adres e-mail w ciągu 3 (trzech) dni od dnia Gali Finałowej.

4. Nagrodami w Konkursie są:
a. za zajęcie I miejsca na danym Rynku – wygrana obejmująca statuetkę, udział w Gali

Finałowej, przekazanie emblematów graficznych Konkursu i umożliwienie
posługiwania się nimi w kanałach własnych Zwycięzcy na zasadach i w czasie
uzgodnionych z Organizatorem i pakiet PR zawierający m.in. publikacje na temat
Zwycięzcy w lokalnych mediach wybranych przez Organizatora - łącznie przyznanych
zostanie 8 Nagród.

5. Laureat może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na inne świadczenia, w tym równowartość pieniężną ani na
inną nagrodę rzeczową.

7. Prawo do Nagrody nie może być przeniesione na inny podmiot.

8. Jeśli realizacja Nagrody wymagać będzie współpracy ze Strony Uczestnika, brak przedmiotowej
współpracy traktowany będzie jako rezygnacja przez Uczestnika z Nagrody.



9. Kapituła Konkursu może zdecydować o przyznaniu dodatkowych wyróżnień Uczestnikom
Konkursu niezależnie od Nagród, o których mowa powyżej. Kapituła Konkursu może przyznać
maksymalnie 8 wyróżnień.

§10 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I GŁOSU

1. W związku z udziałem w Konkursie Uczestnik w przypadku, gdy zostanie finalistą lub laureatem
Konkursu wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę Organizatorowi oraz Koordynatorowi na to,
aby jego wizerunek lub głos (wraz z imieniem i nazwiskiem) zostały wykorzystane w materiałach
zdjęciowych lub filmowych na potrzeby Konkursu, emitowanym i rozpowszechnianym w
szczególności w Internecie, telewizji, na konferencjach, podczas eventu finałowego, jak również w
przygotowywanych materiałach promocyjnych lub reklamowych. Powyższa zgoda dotyczy również
materiałów zdjęciowych lub filmowych zarejestrowanych w trakcie Gali Finałowej Konkursu.

2. W przypadku, gdy w ramach Konkursu zostanie utrwalony wizerunek osób będących
przedstawicielami Uczestnika, Uczestnik oświadcza, że posiada zgody tych osób na wykorzystanie
ich wizerunku przez Organizatora lub Koordynatora w zakresie wskazanym w niniejszym §10
Regulaminu.

3. Powyższe upoważnienie obejmuje wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie)
korzystanie z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestnika lub przedstawiciela Uczestnika na
następujących polach eksploatacji: a) utrwalania lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką b)
wprowadzania do obrotu, c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub
multimedialnej, d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. w zakresie udostępniania w Internecie), e)
publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, f) wystawiania, g) wyświetlania, h) użyczania
lub najmu, i) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację
naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity, j) równoczesnego i integralnego nadawania
(reemitowania).

4. Powyższe zezwolenie obejmuje także rozpowszechnianie wizerunku, głosu lub wypowiedzi
Uczestnika lub przedstawiciela Uczestnika w celach reklamowych i promocyjnych, tj. reklamy lub
promocji Konkursu, w których rozpowszechniany jest wizerunek, głos lub wypowiedź – na
wskazanych w ust. 3 powyżej polach eksploatacji, a w szczególności za pomocą nadań telewizyjnych
i radiowych, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, w sieci multimedialnej i Internecie, w ramach
usług telekomunikacyjnych oraz w prasie drukowanej i magazynach oraz w trakcie Gali Finałowej
Konkursu.

5. Poprzez akceptację warunków niniejszego Regulaminu Uczestnik deklaruje, że rozpowszechnianie
jego lub przedstawiciela Uczestnika wizerunku, głosu lub wypowiedzi, zgodnie z postanowieniami
niniejszego §10 Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na jego rzecz ani jakiejkolwiek
osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

§ 11 PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu w każdym czasie, jednak nie
później niż po terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie
będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji.



2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie konkursowej
pod adresem: lider@otodom.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres:
Grupa OLX Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań z dopiskiem „reklamacja

Konkurs Lider Nieruchomości Deweloperów”.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, adres
korespondencyjny, adres e-mail, powód i okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne
żądanie Uczestnika związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator przed
rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Uczestnika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej
reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji
elektronicznej, na adres e-mail wskazany zgodnie z postanowieniem ust. 3 powyżej.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz innych osób, których dane
zostały podane przez Uczestników Konkursu jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul.
Królowej Jadwigi 43.

2. Dane osobowe Uczestników oraz innych osób, których dane zostały podane przez Uczestników
Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (w celu wyłonienia Zwycięzców,
wydania Nagród oraz ewentualnie w celu rozpatrzenia reklamacji, w celu ew. rozliczeń podatkowych
oraz w celach związanych z dochodzeniem roszczeń), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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
osobowych) – „RODO”.

3. Przez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe
przetwarzane będą przez administratora danych osobowych i podmioty, którym powierzył
przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO. Prawnie uzasadniony
interes Organizatora będący podstawą przetwarzania danych osobowych polega na promocji
Organizatora jako operatora najpopularniejszego serwisu ogłoszeniowego w kat. nieruchomości w
Polsce. Odbiorcami niektórych danych (głównie wizerunek) mogą być przede wszystkim podmioty
działające w ramach Grupy OLX, jak również uprawnione organy (np. sądy, prokuratury, urzędy
skarbowe) oraz serwisy społecznościowe i osoby, które z nich korzystają. Dane osobowe mogą być
przechowywane tak długo jak jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osobom, których
dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, w
szczególności, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez



Organizatora z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane. Wszelkie pytania lub żądanie skorzystania z danego uprawnienia należy przesłać na adres
lider@otodom.pl.

5. Uczestnikowi oraz innym osobom, których dane zostały podane przez Uczestników Konkursu
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na sposób przetwarzania jego danych osobowych.

6. Dane Uczestników mogą być udostępnione podmiotom realizującym czynności techniczne
związane z przeprowadzeniem niniejszego konkursu, w szczególności Koordynatorowi,Poczcie
Polskiej, firmom kurierskim, agencjom reklamowym.

7. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu wszystkie rozmowy prowadzone przy
użyciu środków porozumiewania się na odległość w III Etapie Konkursu, tj. etapie Mystery
Shopper są nagrywane. Uczestnik może wnieść sprzeciw wobec nagrywania rozmów. To jednak
spowoduje brak możliwości dalszego uczestnictwa w Konkursie.

8. Jeśli w ramach udziału w Konkursie Uczestnik posługiwać się będzie innymi osobami, w tym
pracownikami, Uczestnik zobowiązuje się spełnić w imieniu Organizatora wobec takiej osoby, w
tym pracownika, obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych, w
tym poinformować taką osobę o nagrywaniu rozmów na potrzeby udziału w Konkursie. Jeśli taka
osoba wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych przez Organizatora, w tym
wobec nagrywania rozmów z jej udziałem, Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że taka osoba nie
weźmie udziału w żadnych czynnościach związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie.
Dodatkowo, jeżeli dane osobowe takiej osoby były przetwarzane przez Organizatora przed
wniesieniem przez taką osobę sprzeciwu, Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w
terminie 2 dni roboczych, poinformować Organizatora o tym fakcie.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na Stronie konkursowej pod adresem lidernieruchomosci.otodom.pl oraz
w siedzibie Organizatora.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę wykluczenia Uczestnika z
Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie zamieszczona
zostanie na Stronie konkursowej najpóźniej na 15 dni przed jej wejściem w życie. Umieszczenie
Regulaminu jak i każdej jego zmiany na Stronie oznacza przekazanie go do wiadomości
Uczestników.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

mailto:lider@otodom.pl


Załącznik nr 1

RYNKI GŁÓWNE

1. RYNEK TRÓJMIASTO

● miasto na prawach powiatu, gmina miejska Gdańsk
● miasto na prawach powiatu, gmina miejska Gdynia
● miasto na prawach powiatu, gmina miejska Sopot
● powiat pucki

○ gmina miejska Hel
○ gmina miejska Puck
○ gmina wiejsko-miejska Jastarnia
○ gmina wiejsko-miejska Władysławowo
○ gmina wiejska Kosakowo
○ gmina wiejska Krokowa

● powiat wejherowski
○ gmina miejska Rumia
○ gmina miejska Reda
○ gmina miejska Wejherowo
○ gmina wiejska Wejherowo
○ gmina wiejska Choczewo
○ gmina wiejska Gniewino
○ gmina wiejska Linia
○ gmina wiejska Luzino
○ gmina wiejska Łęczyce
○ gmina wiejska Szemud

● powiat kartuski
○ gmina wiejsko-miejska Kartuzy
○ gmina wiejsko-miejska Żukowo
○ gmina wiejska Chmielno
○ gmina wiejska Przodkowo
○ gmina wiejska Sierakowice
○ gmina wiejska Somonino
○ gmina wiejska Stężyca
○ gmina wiejska Sulęczyno

● powiat gdański
○ gmina miejska Pruszcz Gdański
○ gmina wiejska Pruszcz Gdański
○ gmina wiejska Cedry Wielkie
○ gmina wiejska Kolbudy
○ gmina wiejska Przywidz
○ gmina wiejska Pszczółki
○ gmina wiejska Suchy Dąb
○ gmina wiejska Trąbki Wielkie

● powiat nowodworski



○ gmina miejska Krynica Morska
○ gmina miejska Nowy Dwór Gdański
○ gmina wiejska Ostaszewo
○ gmina wiejska Stegna
○ gmina wiejska Sztutowo

2. RYNEK KRAKÓW

● miasto na prawach powiatu Kraków
● gmina miejsko-wiejska Skawina
● gmina miejsko-wiejska Wieliczka
● gmina miejsko-wiejska Niepołomice
● gmina wiejska Zielonki
● gmina wiejska Zabierzów

3. RYNEK ŁÓDŹ

● miasto na prawach powiatu Łódź
● powiat łódzki wschodni

○ gmina miejsko-wiejska Koluszki
○ gmina miejsko-wiejska Rzgów
○ gmina miejsko-wiejska Tuszyn
○ gmina wiejska Andrespol
○ gmina wiejska Brójce
○ gmina wiejska Nowosolna

● powiat pabianicki
○ gmina miejska Konstantynów Łódzki
○ gmina miejsko-wiejska Lutomiersk
○ gmina miejska Pabianice
○ gmina wiejska Pabianice
○ gmina wiejska Dłutów
○ gmina wiejska Dobroń
○ gmina wiejska Ksawerów

● powiat zgierski
○ gmina miejsko-wiejska Aleksandrów Łódzki
○ gmina miejsko-wiejska Stryków
○ gmina miejska Głowno
○ gmina miejska Ozorków
○ gmina miejska Zgierz
○ gmina wiejska Głowno
○ gmina wiejska Ozorków
○ gmina wiejska Parzęczew
○ gmina wiejska Zgierz

4. RYNEK POZNAŃ

● miasto na prawach powiatu Poznań
● gmina Swarzędz



● gmina Czerwonak
● gmina Suchy Las
● gmina Rokietnica
● gmina Tarnowo Podgórne
● gmina Dopiewo
● gmina Komorniki
● gmina Luboń
● gmina Puszczykowo
● gmina Mosina
● gmina Kórnik
● gmina Kleszczewo

5. RYNEK WARSZAWA

● miasto stołeczne na prawach powiatu Warszawa
● powiat piaseczyński

○ gmina miejsko-wiejska Góra Kalwaria
○ gmina miejsko-wiejska Konstancin-Jeziorna
○ gmina miejsko-wiejska Piaseczno
○ gmina miejsko-wiejska Tarczyn
○ gmina wiejska Lesznowola
○ gmina wiejska Prażmów

● powiat otwocki
○ gmina miejsko-wiejska Karczew
○ gmina miejska Józefów
○ gmina miejska Otwock
○ gmina wiejska Celestynów
○ gmina wiejska Kołbiel
○ gmina wiejska Osieck
○ gmina wiejska Sobienie-Jeziory
○ gmina wiejska Wiązowna

● powiat miński
○ gmina miejsko-wiejska Cegłów
○ gmina miejsko-wiejska Halinów
○ gmina miejsko-wiejska Kałuszyn
○ gmina miejsko-wiejska Mrozy
○ gmina miejska Mińsk Mazowiecki
○ gmina miejska Sulejówek
○ gmina wiejska Mińsk Mazowiecki
○ gmina wiejska Dębe Wielkie
○ gmina wiejska Dobre
○ gmina wiejska Jakubów
○ gmina wiejska Latowicz
○ gmina wiejska Siennica
○ gmina wiejska Stanisławów

● powiat wołomiński



○ gmina miejsko-wiejska Radzymin
○ gmina miejsko-wiejska Tłuszcz
○ gmina miejsko-wiejska Wołomin
○ gmina miejska Kobyłka
○ gmina miejska Marki
○ gmina miejska Ząbki
○ gmina miejska Zielonka
○ gmina wiejska Dąbrówka
○ gmina wiejska Jadów
○ gmina wiejska Klembów
○ gmina wiejska Poświętne
○ gmina wiejska Strachówka

● powiat legionowski
○ gmina miejsko-wiejska Serock
○ gmina miejska Legionowo
○ gmina wiejska Jabłonna
○ gmina wiejska Nieporęt
○ gmina wiejska Wieliszew

● powiat warszawski zachodni
○ gmina miejsko-wiejska Błonie
○ gmina miejsko-wiejska Łomianki
○ gmina miejsko-wiejska Ożarów Mazowiecki
○ gmina wiejska Izabelin
○ gmina wiejska Kampinos
○ gmina wiejska Leszno
○ gmina wiejska Stare Babice

● powiat pruszkowski
○ gmina miejsko-wiejska Brwinów
○ gmina miejska Piastów
○ gmina miejska Pruszków
○ gmina wiejska Michałowice
○ gmina wiejska Nadarzyn
○ gmina wiejska Raszyn

● powiat grodziski
○ gmina miejsko-wiejska Grodzisk Mazowiecki
○ gmina miejska Milanówek
○ gmina miejska Podkowa Leśna
○ gmina wiejska Baranów
○ gmina wiejska Jaktorów
○ gmina wiejska Żabia Wola

● powiat żyrardowski
○ gmina miejsko-wiejska Mszczonów
○ gmina miejsko-wiejska Wiskitki
○ gmina miejska Żyrardów
○ gmina wiejska Puszcza Mariańska
○ gmina wiejska Radziejowice



6. RYNEK WROCŁAW

● miasto na prawach powiatu Wrocław
● gmina Czernica
● gmina Św. Katarzyna
● gmina Długołęka
● gmina Kąty Wrocławskie
● gmina Kobierzyce
● gmina Żórawina
● gmina Miękinia
● gmina Kostomłoty
● gmina Wisznia Mała
● gmina Oborniki Śląskie

7. RYNEK GÓRNY ŚLĄSK

● miasto na prawach powiatu Katowice
● miasto na prawach powiatu Chorzów
● miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie
● miasto na prawach powiatu Świętochłowice
● miasto na prawach powiatu Ruda Śląska
● miasto na prawach powiatu Mysłowice
● miasto na prawach powiatu Tychy
● miasto na prawach powiatu Bytom
● miasto na prawach powiatu Zabrze
● miasto na prawach powiatu Gliwice
● miasto na prawach powiatu Piekary Śląskie
● miasto na prawach powiatu Sosnowiec
● miasto na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza
● gmina miejska Będzin
● gmina miejska Czeladź
● gmina miejska Knurów
● gmina miejska Mikołów

RYNKI WSCHODZĄCE

● wszystkie pozostałe gminy w Polsce nieuwzględnione w ramach żadnego z ww. rynku


