
Regulamin konkursu: 
Jesteśmy Iniemamocni 

 

 
1. Organizator i czas trwania konkursu 

1.1. Organizatorem konkursu „Jesteśmy Iniemamocni”, zwanego dalej „Konkursem” jest Cenega S.A. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 498248, REGON 012082833, NIP 

5210085235, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.750.000,00 złotych, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 15 czerwca 2018 r. i trwać będzie do dnia 31 lipca 2018 r. 

1.3 Organizator zastrzega prawo odwołania konkursu w razie gdyby liczba uczestników nie 

przekroczyła 10. 

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

Konkursu ukończyła 18 lat lub, która ukończyła 13 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na 

udział w Konkursie, za wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.  

2.2. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika (a w 

przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności 

prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego), iż: 

a) jest twórcą fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu oraz przysługują mu niczym 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii; 

b) jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie; 

c) posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na przesłanych 

fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku;  

d) zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń 

osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr 

osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej w związku z 

korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń 

Uczestnika okazało się wadliwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik 

zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkiej 

odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy Organizator byłby zobowiązany 

zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek kwot w związku z roszczeniami 

osób trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić 

Organizatorowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich wydatków 

związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego 

(procesowego), 

e) akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się go przestrzegać, 

f) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2.2 lit. a - e stanowi podstawę do 

wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym 

po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.  

2.3. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu fotografii, które: 

a) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste 

oraz prawa własności intelektualnej; 

b) zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, 

wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną; 

c) zawierają przekazy reklamowe niezwiązane z produktami LEGO Iniemamocni i z salonami 

Empik; 

d) są spamem lub niezamówioną informacją handlową; 

e) zawierają uszkodzone pliki lub wirusy; 



f) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających 

treści, o których mowa powyżej. 

2.4 Nadsyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni 

lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) 

powinien zawrzeć w wiadomości następującą klauzulę:   

„Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu „Jesteśmy Iniemamocni”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz 

_________________________ (imię i nazwisko oraz PESEL niepełnoletniego Uczestnika, którego 

jestem przedstawicielem ustawowym) danych osobowych w celach organizacji i 

przeprowadzenia konkursu „Jesteśmy Iniemamocni” oraz udostępnienia informacji o jego 

wynikach. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest CENEGA SA. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych wskazanych w regulaminie konkursu jest dobrowolne, 

jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

______________________ imię i nazwisko 

______________________ PESEL 

______________________ nr telefonu 

______________________ adres zamieszkania 

______________________ adres e-mail” 
 

3. Zasady Konkursu 

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien: 

3.1.1. Dokonać zakupu gry LEGO Iniemamocni na PlayStation 4, Xbox One lub Nintendo Switch w 

dowolnym salonie Empik w Polsce bądź na empik.com. Zakup musi być dokonany w okresie trwania 

Konkursu. 

3.1.2. Wykonać zdjęcie przedstawiające jego i jego rodzinę lub przyjaciół, nawiązujące do tematu: 

Jesteśmy Iniemamocni! Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość 

przesyłanego pliku nie może przekroczyć 20 MB. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Uczestnik może wysłać tylko jedną fotografię. 

3.2. Pracę należy przesłać na adres konkurs@cenega.com w terminie do 31 lipca 2018 roku włącznie 

(do godziny 23:59) z dopiskiem: „Jesteśmy Iniemamocni”. 

3.3. Jury złożone z pracowników Organizatora dokona wyboru zwycięscy Konkursu, któremu 

przyznana zostanie nagroda główna. Oprócz nagrody głównej, autorom 5 wyróżniających się 

fotografii przyznane zostaną nagrody pocieszenia. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania 

nagrody głównej w przypadku niezadawalającej jakości fotografii nadesłanych przez Uczestników. 

3.4. Ogłoszenie wyników na stronie www.empik.com oraz na profilu Facebook firmy Cenega 

https://www.facebook.com/CENEGA/ nastąpi do dnia 15 sierpnia 2018 r. 

3.5. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na wyjazd dla 4 osób do parku rozrywki Disneyland 

pod Paryżem (dwoje dorosłych i dwoje dzieci do lat 16) o wartości 7.000 zł. 

Voucher obejmuje: 

- transport lotniczy z Polski do Paryża według aktualnej oferty biura podróży Itaka 

- 2 noclegi dla 4 osób (dwoje dorosłych i dwoje dzieci do lat 16) 

- 2 śniadania dla 4 osób (dwoje dorosłych i dwoje dzieci do lat 16) 

- nielimitowane bilety wstępu do 2 Parków na 2 dni dla 4 osób (dwoje dorosłych i dwoje dzieci do lat 

16) 

Voucher należy wykorzystać do 30 kwietnia 2019. 

3.6  Nagrodami pocieszenia w Konkursie jest 5 zestawów klocków LEGO o wartości 150 zł każda. 

3.7 Do nagrody głównej Organizator przyzna też nagrodę  dodatkową  w  Konkursie w postaci 

nagrody pieniężnej w wysokości odpowiadającej  11,11  %  wartości  Vouchera,  która zostanie  

przeznaczona na cele podatkowe. Zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jt. Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176) od 

uzyskanych na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  dochodów  (przychodów)  z  tytułu  

wygranych  w konkursach,  grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą 

premiową, pobiera  się  zryczałtowany  podatek  dochodowy  w  wysokości  10%  wygranej  lub  

nagrody. Zwycięzca Konkursu  wyraża zgodę  na  przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na  

poczet  podatku. Płatnikiem  podatku  jest Organizator. Organizator pobierze i odprowadzi do 

https://www.facebook.com/CENEGA/


właściwego urzędu skarbowego podatek od pełnej wartości nagrody (obejmującej wartość nagrody 

rzeczowej i nagrody pieniężnej) Zwycięzca konkursu  zobowiązuje  się  przed  odebraniem  nagrody 

głównej  przekazać  Organizatorowi Konkursu  kompletne  i  prawidłowe  dane  niezbędne  do  

wypełnienia  deklaracji  związanej  z należnym podatkiem. 

3.7 Nagrody pocieszenia, jako nagrody o wartości poniżej 760 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają 

zwolnieniu z opodatkowania. 

3.8 Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymają Nagrody wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, 

wykorzystanie i rozpowszechnianie swego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na 

wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora na 

potrzeby Konkursu. Powyższa zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. 

3.9 Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymają Nagrody akceptują, iż ich wizerunek może być użyty do 

różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony 

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania 

filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 

materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

3.10 Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 

Internecie (w tym na stronach Organizatora oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, 

YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych, z zastrzeżeniem 

użycia wizerunku w sposób obraźliwy lub naruszający w inny sposób ich dobra osobiste. 

 

4. Przetwarzanie danych osobowych 

4.1 Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Cenega S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 498248, REGON 012082833, NIP 

5210085235, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.750.000,00 złotych. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit. a)  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 („Rozporządzenie”). 

4.2 Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@cenega.com. 

4.3 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w 

celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach 

marketingowych. 

4.4 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

4.5 Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

4.6 Organizator będzie zbierał od Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) PESEL, 

c) adres e-mail, 

d) numer telefonu, 

e) adres zamieszkania. 

4.7 Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: 

a) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), 



b) data urodzenia, 

c) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego. 

4.8 Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. 

4.9 Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu. 

4.10 Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą poddawane profilowaniu. 

4.11 Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa. 

4.12 12. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a w przypadku 

zwycięzców przez czas niezbędny do doręczenia nagrody, realizacji vouchera oraz rozliczenia podatku 

oraz przedawnienia roszczeń z tym związanych, a następnie usuwane. Okres przetwarzania danych 

może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym 

postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym 

okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie 

okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.  

4.13 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i 

kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia 

ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 

sposób przetwarzanych. 

4.14 W związku z Konkursem dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w 

szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do 

obsługi Konkursu oraz doręczenia nagród, a ponadto takim podmiotom jak banki i operatorzy 

płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z 

realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz 

podmiotom powiązanym z CENEGA, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. 

4.15 Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Uczestnika właściwym 

organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach 

obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

4.16 Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o 

których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres iod@cenega.com ze stosownym żądaniem. 

Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału 

w Konkursie oraz odbioru nagrody. 

4.17 Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(„PUODO”) gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

 

5. Odpowiedzialność Organizatora 

5.1. Organizator konkursu ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, wydanie nagrody oraz 

rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika.  

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia nagród.  

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym 

bezzwłocznie poinformuje Uczestników. 

 

6. Odbiór nagrody 



6.1. Organizator zawiadomi droga mailową zwycięzców nagród (1 głównej i 5 dodatkowych) 

Konkursu najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2018 r.  

6.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.empik.com oraz na profilu Facebook 

administrowanym przez Organizatora najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2018 r.  

6.3. W mailu informującym o wygranej, laureat będzie poproszony o potwierdzenie swoich danych i 

podanie adresu, na który voucher zostanie wysłany, a także o podesłanie skanu dowodu zakupu gry w 

salonie Empik. Jeśli nie odpowie w ciągu 5 dni od daty wysłania e-maila, nagrodę otrzyma autor 

kolejnego najlepszego zdjęcia. 

6.4. Nagrody nieodebrane po 30 września 2018 przechodzą na rzecz Organizatora. 

6.5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

6.6 Wydanie nagrody Uczestnik konkursu potwierdzi podpisując protokół wydania nagrody, przy  

odbiorze  przesyłki  kurierskiej zawierającej nagrodę. Koszty przesyłki kurierskiej ponosi Organizator. 

Nieprzekazanie    nagrody    wskutek    podania  nieprawidłowych  danych  lub  braku  aktualizacji  

danych  przez  Uczestnika  oznacza  utratę  prawa  do  nagrody,  która  to  nagroda przechodzi na 

własność Organizatora. W celu umożliwienia weryfikacji tożsamości, Uczestnik okaże dokument 

potwierdzający jego tożsamość osobie doręczającej przesyłkę. W innym przypadku utraci on prawo do 

nagrody. 

 

7. Reklamacje 

7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja 

Reklamacyjna powołana przez Organizatora. 

7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia 

Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, 

adresu, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu. 

7.3. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji. 

7.4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

7.5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania. 

 

8. Prawa autorskie i prawo korzystania 

8.1. Przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu, poprzez wyrażenie zgody na udział w 

konkursie, oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora 

z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw 

własności intelektualnej, osób trzecich, fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających 

osobowości prawnej. 

8.2. Przez dokonanie zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik  udziela  Organizatorowi, w zamian za 

możliwość wygrania nagrody, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego do terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej upoważnienia do korzystania przez okres 5 lat od daty przekazania 

Organizatorowi przez Uczestnika fotografii autorskich praw majątkowych i praw zależnych do niej 

zarówno w całości jak też we fragmentach, z uwzględnieniem uprawnienia Organizatora do 

wykonywania praw zależnych w zakresie wyżej wymienionym jak też wyrażania zgody na 

wykonywanie praw zależnych w tym zakresie,  na  cele związane z realizacją Konkursu oraz na cele 

marketingowe Organizatora, polegające na informowaniu o Konkursie, na polach eksploatacji 

wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

8.3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na 

stronie www.empik.com w przypadku wygrania Konkursu oraz na profilu Facebook firmy Cenega. 

 

9. Postanowienia końcowe 

9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.empik.com i legogames.cenega.pl  

9.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu 

zawarte w niniejszym regulaminie. 

9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu 

będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.  

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

http://www.empik.com/


obowiązujące  przepisy prawa. 

9.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2018 r. 
 


