Aktualizacja regulaminu: 20.07.2018
Dodano punkt 4, paragraf 3.

Regulamin konkursu pod nazwą
„Spacerownik ”

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą:
„Spacerownik” zwany dalej „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest jest McCann Worldgroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-677) przy ul. Cybernetyki 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000036848, posiadająca numer NIP: 5210332320, REGON:
012078091, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Nestle Polska S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 ( dalej „Nestle”).
4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Okres przyjmowania zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się w dniu 25 czerwca 2018 r. i trwa
do 27 sierpnia 2018 r. (dalej „Okres trwania Konkursu”).
7. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia
(pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie naruszają
one praw osób trzeci oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie do nadesłanego utworu oraz że wszystkie osoby widniejące na niej wyrażają zgodę
na ich publiczne udostępnienie.
8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na publikację
przesłanej pracy na stronie www.prawdziwy-pies.pl na potrzeby realizacji i promocji
Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji
Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu,
wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.
9. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu wyraża zgodę na publikację pracy w Internecie (
w tym social-mediach) przez Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul.
Domaniewska 32, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową, w zakresie
utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w
zakresie rozpowszechniania utworu na publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
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10. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu
oraz dokonać jego akceptacji.
11. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.
12. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w
Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza
zgłoszenia udziału znajdującego się stronie internetowej www.prawdziwy-pies.pl („Strona
Konkursowa”).
§2 Uczestnicy
1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który
dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z §3 (dalej „Uczestnik”).
3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników
Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672. Przez członków rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa,
rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1) Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem

strony internetowej www.prawdziwy-pies.pl poprzez wypełnienie formularza w sposób
zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum
następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, wskazać na mapie
miejsce/lokalizację w pobliżu miejsca zamieszkania, z której najchętniej korzysta podczas
spacerów ze swoim psem i w którym Uczestnik chciałby, aby została zlokalizowana psia
stacja, podać imię swojego psa, jego wiek, wybrać z udostępnionej listy jego „charakter”
(Figlarz, Odkrywca, Poszukiwacz Wrażeń, Ścigacz, Kumpel, Smakosz), przesłać
(fotografię) swojego psa poprzez kreator dostępny na stronie internetowej, w formacie
.JPG, .PNG (wielkość pliku 200kB do 5MB) oraz dokonać szczegółowego opisu (ilość
znaków max. 200), dlaczego we wskazanej przez Uczestnika lokalizacji ich pies spaceruje
najchętniej biorąc pod uwagę wskazany wyżej charakter psa („Praca konkursowa”), w
dedykowanym polu;
2) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby Konkursu
3) Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacji;

(dalej „Zgłoszenie”).
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2. Za Zgłoszenie uznawane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego
na stronie internetowej: www.prawdzwy-pies.pl. Za chwilę rejestracji zgłoszenia uważa się
wpływ zgodnego z regulaminem formularza na serwer teleinformatyczny Strony
Konkursowej. O prawidłowym dostarczeniu zgłoszenia do Organizatora uczestnik jest
informowany

komunikatem

wyświetlanym

na

stronie.

Po

rejestracji Zgłoszenia

przeprowadzana jest weryfikacja Zgłoszenia, w szczególności w celu ustalenia czy
przesłana praca konkursowa nie narusza postanowień Regulaminu, a Zgłoszenie
zawiera wszystkie wymagane dane. Procedura weryfikacji trwa do 48h od dnia
przesłania Zgłoszenia, za wyjątkiem Zgłoszeń otrzymanych w soboty, niedziele i
święta, których weryfikacja następuję w ciągu 48h licząc od następującego po nim
dnia roboczego. Po przeprowadzeniu weryfikacji prawidłowe Zgłoszenia publikowane
są na stronie internetowej www.prawdziwy-pies.pl odpowiednio na mapie ze
wszystkimi Zgłoszeniami. Użytkownik informowany jest o tym fakcie komunikatem
mailowym. Publikacja Pracy Konkursowej jest jednoznaczna z przyjęciem Zgłoszenia
do Konkursu.
3. Uczestnik podczas dokonywania Zgłoszenia może również wyrazić zgodę na otrzymanie
plecaka promocyjnego i w tym celu podać adres zamieszkania/wysyłki plecaka. Ilość
plecaków promocyjnych jest ograniczona i wynosi 400 sztuk. W chwili wyczerpania się puli
plecaków, nie będzie możliwe wyrażenie zgody na otrzymanie plecaka i podanie adresu celem
wysyłki, o czym Uczestnik zostanie poinformowany w formie odpowiedniego komunikatu na
Stronie Konkursowej. Uczestnik, który prawidłowo zarejestrował Zgłoszenie, które przeszło
pozytywnie weryfikację, o której mowa w ust. 4 poniżej, może otrzymać plecak wyłącznie
jeden raz niezależnie od ilości Zgłoszeń.
4. Po wydaniu wszystkich plecaków promocyjnych przez Organizatora, uczestnik podczas
dokonywania Zgłoszenia może wyrazić zgodę na otrzymanie karmy Purina DOG CHOW i w
tym celu podać adres zamieszkania/wysyłki karmy. Podczas rejestracji użytkownik może
wybrać wariant karmy, który chce otrzymać spośród dostępnych: puppy, adult, mature adult,
senior. Ilość karm jest ograniczona i wynosi: 444 paczki karmy o wadze 2,5 kg wariant puppy,
2269 paczek karmy o wadze 2,5 kg wariant adult, 456 paczek karmy o wadze 2,5 kg wariant
mature adult, 431 paczek karmy o wadze 2,5 kg wariant senior. W chwili wyczerpania się puli
dostępnych karm, nie będzie możliwe wyrażenie zgody na otrzymanie karmy i podanie adresu
celem wysyłki, o czym Uczestnik zostanie poinformowany w formie odpowiedniego
komunikatu na Stronie Konkursowej. Uczestnik, który prawidłowo zarejestrował Zgłoszenie,
które przeszło pozytywnie weryfikację, o której mowa w ust. 4 poniżej, może otrzymać karmę
wyłącznie jeden raz niezależnie od ilości Zgłoszeń.
5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to, że
Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każde
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Zgłoszenie zawiera inną Pracę konkursową tj. dotyczy innego psa, zawiera inne zdjęcie i opis
oraz każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
6. Uczestnik może Zgłosić daną Pracę Konkursową tylko raz w Konkursie. Jeśli Uczestnik
prześle wielokrotnie tą samą Pracę Konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko
pierwsze Zgłoszenie.
7. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym formacie i
wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, o charakterze
religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści
o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszający
postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
§4 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie dla każdego z 60 zwycięzców jest bon zakupowy o wartości 100 zł
brutto

na

zakupy

w

sklepie

internetowym

ZooArt

dostępnym

pod

adresem

www.zooart.com.pl. Bon ważny jest bezterminowo i uprawnia do jednorazowego zakupu. W
przypadku zakupu na kwotę niższą niż 100 zł pozostała część środków z bonu przepada i nie
może być wykorzystana przy kolejnych zakupach. W razie zakupów przewyższających
wartość bonu, Zwycięzca może wykorzystać bon w całości, a resztę dopłacić w jeden ze
sposobów płatności dostępnych podczas zakupów na stronie internetowej sklepu. .
2. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną
nagrodę rzeczową.
3. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zwycięzcom przysługiwać będzie również nagroda dodatkowa w wysokości odpowiadającej
11,11% wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie zaliczona na poczet
należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem
jest Organizator. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody
pieniężnej. Celem wydania nagrody oraz rozliczenia podatku Organizator może zwrócić się do
Zwycięzcy o podpisanie protokołu wydania nagrody, w tym dodatkowej nagrody pieniężnej
oraz podanie niezbędnych danych osobowych lub potwierdzenia otrzymania nagrody w inny
sposób. Powyższe jest warunkiem wydania nagrody w Konkursie.
§5 Ochrona danych osobowych
1.

Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, są
przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn., zm.) (dalej „Ustawa”) oraz
Rozporządzeniem 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. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są
dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, rozpatrywania ewentualnych reklamacji
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i skarg, a także dla celów związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa
(sprawozdawczość finansowa). Uczestnik Konkursu może wyrazić dodatkowe i dobrowolne
zgody w celach otrzymania plecaka lub innych celach marketingowych Nestle, w
szczególności otrzymywania informacji handlowych, próbek, nowości produktowych i
promocji dotyczących marki Purina, a także w celu przesyłania na udostępniony przez
Uczestnika adres poczty elektronicznej informacji handlowej kierowanej przez Nestle.
2.

Administratorem ww. danych osobowych jest: Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
(02-672), ul. Domaniewska 32, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na
podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

3.

Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia/ograniczenia

przetwarzania,

prawo

do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Powyższe uprawnienia można
zrealizować wysyłając swoje żądanie na email: data.privacy@pl.nestle.com lub pisemnie na
adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa. Z inspektorem ochrony
danych

osobowych

należy

kontaktować

się

pod

adresem:

DataProtectionOffice@nestle.com. Uczestnik ma prawo do wniesienie skargi do właściwego
organu nadzorczego/GIODO. Dane nie będą profilowane. Dane Zwycięzców będą
przechowywyane do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń wynikających
przepisów prawa podatkowego. Dane pozostałych Uczestników będą przechowywane
najpóźniej do dnia 31.12.2018 r. W przypadku danych osobowych przekazanych do celów
marketingowych będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Konkursu
na takie przetwarzanie lub ustalenia, że dane Uczestnika nie są już aktualne.
4.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie stosownych zgód przez Uczestników Konkursu
jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania przez
Uczestnika plecaka, jeśli Uczestnik wyraził taką zgodę.

5.

Spośród lokalizacji wskazanych w 60 zwycięskich Zgłoszeniach Organizator lub Nestle
wybierze 6 lokalizacji, gdzie zostaną ustawione psie stacje, o których mowa na stronie
www.prawdziwy-pies.pl.
§6 Przyznanie Nagród
1. Nagrody przyznawane są na podstawie głosów internautów oddanych na dane Prace
Konkursowe w Okresie Trwania Konkursu. 60 Uczestników (10 miejsc każdego charakteru
z sześciu wyżej wskazanych charakterów psa), których Prace Konkursowe otrzymały
najwięcej głosów otrzymuje nagrodę w Konkursie.
2. W przypadku wystąpienia remisu (otrzymania tyle samo głosów przez kilka Prac
Konkursowych) Organizator kwalifikuje wszystkie prace, które otrzymały tą samą liczbę
głosów do II etapu. W II etapie wyboru zwycięskiego Zgłoszenia dokona Organizator.
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Organizator podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i
atrakcyjności Prac Konkursowych.
3. Zgłoszenia o charakterze wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za
obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa
autorskie, zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem,
przedstawiające wykorzystywanie lub krzywdzenie zwierząt nie są brane pod uwagę, jako
niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
4. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności w sposób
uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę, jako niespełniające
warunków określonych w Regulaminie.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Stronie Konkursowej w terminie do dnia 10
września 2018 r. poprzez publikację imienia, pierwszej litery nazwiska zwycięzcy oraz
zwycięskiego zdjęcia.
6. Oddawanie głosów na daną Pracę Konkursową możliwe jest poprzez kliknięciu w ikonkę
„serca” na stronie internetowej. Podczas oddawania głosu w Konkursie po kliknięciu
pojawi się pole do logowania poprzez platformę Facebook lub wpisania adresu e-mail. Na
podany adres e-mail wysyłany jest link weryfikacyjny, który należy kliknąć w celu
przyjęcia głosu oddanego na pracę konkursową.
7. Dana osoba fizyczna może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos na daną pracę
konkursową w trakcie Konkursu. Jeśli Organizator stwierdzi, że osoba oddająca głosy
zmienia dane identyfikacyjne celem naruszenia postanowień zdania pierwszego,
Organizator ma prawo wykluczyć głosy oddane z naruszeniem postanowień Regulaminu z
Konkursu.
8. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę.
§7 Warunki wydania Nagród i Termin wydania Nagród
1. Najpóźniej w terminie 20 dni od upływu Okresu Trwania Konkursu, Organizator skontaktuje
się ze zwycięzcami poprzez pocztę elektroniczną, informując o zwycięstwie oraz celem
przesłania nagrody.
2. Nagrody zostaną wydane poprzez przesłanie ich na adres wskazany przez Zwycięzców
poprzez pocztę elektroniczną. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora w terminie 30
dni od zakończenia Konkursu.
3. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi,
należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, laureat taki

traci prawo do

Nagrody.
4. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
§8 Prawa autorskie
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1. Zgłoszone oraz nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.prawdziwy-pies.pl
w celu ekspozycji galerii prac uczestników i podania do publicznej wiadomości informacji
o wynikach Konkursu. W celu opublikowania pracy w ww. sposób, Uczestnik udziela
Organizatorowi licencji do swojej pracy konkursowej do realizacji ww. celu.
2. Organizator ma prawo zweryfikować w każdym czasie fakt posiadania przez Uczestnika
zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim.
§9 Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane listem poleconym na adres spółki McCANN
Worldgroup sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19 02-677 Warszawa z dopiskiem „Konkurs
Spacerownik-reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i
miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
2. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą
listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora.
3. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§10 Postanowienia końcowe
1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w
siedzibie Organizatora.
2. Regulamin dostępny jest na www.prawdziwy-pies.pl.
3. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania strony konkursowej można kierować na

kontakt@prawdziwe-psy.pl.
4. Po zakończeniu Konkursu Organizator zaprzestanie korzystania z prac konkursowych
przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie, z
zastrzeżeniem §1 ust.9.
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.
6. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery
telefonów Uczestników opłaca Organizator.
7. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno
po przez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.
8. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
9. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem świąt.
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