REGULAMIN KONKURSU „WSPIERAJMY SĄSIEDZKI BIZNES” 23.04.2018 – 03.06.2018 r.
§1 Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Organizatorem konkursu jest EverGreen Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Flory 5/25
(00 – 586 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000534060, REGON:360370198, NIP: 7010452658, , dalej nazywana „Organizatorem”.
Fundatorem nagród jest BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka
10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP: 526-10- 08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł
w całości wpłacony, zwany dalej „Bankiem” lub „Fundatorem”.
Konkurs „Wspierajmy Sąsiedzki Biznes” (dalej nazywany jest „Konkursem”) jest prowadzony zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu konkursu „Wspierajmy Sąsiedzki Biznes” (dalej „Regulaminu”).
Czas trwania Konkursu: „Wspierajmy Sąsiedzki Biznes 23.04.2018 – 03.06.2018 r. (dalej „Okres Trwania
Konkursu”).
Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.
U. 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).
§2 Uczestnicy konkursu

1.

Uczestnikiem Konkursu może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub spółka prawa
handlowego, która:
a) wypełniła formularz przystąpienia do akcji „Wspierajmy Sąsiedzki Biznes i udziału w konkursie”
dostępny w oddziale Banku BGŻ BNP Paribas S.A. lub na stronie WWW.sasiedzkibinzes.pl;
b) w Okresie Trwania Konkursu spełniła wszystkie zasady opisane w niniejszym Regulaminie (dalej
nazywana „Uczestnikiem”).
2. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden formularz zawierający: jego dane, odpowiedź na pytanie
konkursowe, dalej nazywany „Formularzem”. Złożenie większej liczby Formularzy przez tego samego
Uczestnika powoduje wykluczenie wszystkich zgłoszeń Uczestnika.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, pracownicy Banku BGŻ BNP
Paribas S.A., osoby działające na zlecenie każdego z ww. podmiotów w związku z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zgłoszeń od podmiotów
konkurencyjnych, tj. podmiotów z szeroko rozumianego sektora finansowego, w tym w szczególności
podmiotów z rynku kapitałowego, rynku emerytalnego, rynku usług płatniczych, sektora kas
spółdzielczych, rynku pośrednictwa finansowego, rynku agentów ubezpieczeniowych

§ 3 Nagrody
1.

Nagrodami w Konkursie są Pakiety Promocyjne dla Uczestników (zwane dalej każda z osobna oraz
wszystkie łącznie „Nagrodami”) , przez które należy rozumieć przeprowadzenie przez Organizatora na
rzecz laureata nagrody (zwanego dalej „Zwycięzcą”) kampanii reklamowej lub promocji na podstawie
odrębnej umowy, o wartości:
a)

jedna nagroda główna o wartości 20 000 zł PLN brutto;

b) dziewięć nagród za wyróżnienia o wartości 5000 PLN brutto.
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2.

3.
4.

5.

Od wartości Nagród przyznanych Zwycięzcom Organizator naliczy właściwy podatek i wniesie do
właściwego dla Zwycięzcy Urzędu Skarbowego kwotę stanowiącą 11 % wartości Nagrody na poczet
podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku gdy Zwycięzcą zostanie osoba fizyczna
prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
Zwycięzcom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osobę trzecią, ani
żądanie wypłacenia jej równowartości w formie pieniężnej.
Kampania reklamowa w ramach każdej z nagród zostanie przeprowadzona na podstawie umowy
przedstawionej przez Organizatora, wedle jego cennika. Organizator nie odpowiada za niemożność
wykonania usługi spowodowaną niepodpisaniem przez Zwycięzcę umowy o przeprowadzenie kampanii.
Usługi świadczone w ramach każdej z kampanii reklamowych zostaną wskazane przez Organizatora po
konsultacjach ze Zwycięzcą.
§4 Zasady Konkursu

1.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie odbywa się do 03.06.2018 r. poprzez wypełnienie Formularza:
a) w oddziale Banku poprzez:
(2) wypełnienie formularza przystąpienia do akcji „Wspierajmy Sąsiedzki Biznes i udziału w
konkursie”;
(3) podanie odpowiedzi na zadanie konkursowe: Wymyśl hasło dla tegorocznej edycji akcji
„Wspieramy Sąsiedzki Biznes”;
(4) uzupełnienie prawidłowo wszystkich pól Formularza w zakresie danych firmy i kontaktowych.
(5) Wyrażenie wszelkich zgód wskazanych na formularzu przystąpienia do Akcji „Wspierajmy
Sąsiedzki Biznes i udziału w konkursie” do wypełnienia w oddziale jako pola wymagane;
(6) Formularz musi zostać wypełniony odręcznie, w czytelny sposób i być podpisany przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika;
b) na stronie www.sasiedzkibiznes.pl poprzez:
(1) wypełnienie formularza uczestnictwa w akcji „Wspierajmy Sąsiedzki Biznes”;
(2) podanie odpowiedzi na zadanie konkursowe: Wymyśl hasło dla tegorocznej edycji akcji
„Wspieramy Sąsiedzki Biznes”;
(3) uzupełnienie prawidłowo wszystkich pól Formularza w zakresie danych firmy i kontaktowych;
(4) Wyrażenie wszelkich niezbędnych zgód wskazanych na stronie pod formularzem jako pola
wymagane;

(5) Formularz musi zostać wypełniony przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
danego podmiotu/danej osoby.

§5 Rozstrzygnięcie Konkursu
4.
5.
6.
7.

8.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 18.06.2018 roku.
Organem dokonującym rozstrzygnięcia Konkursu jest Komisja Konkursowa licząca 3 członków powołanych
przez Organizatora.
Zwycięzcami Konkursu zostanie dziesięć osób, których pomysły na hasło akcji będą wyróżniały się
kreatywnością oraz oddawały najlepiej ducha akcji „Wspieramy Sąsiedzki Biznes”.
W przypadku niespełnienia kryteriów określonych w Regulaminie, Uczestnik ulega wykluczeniu z udziału w
Konkursie. Wykluczenie stwierdza Komisja Konkursowa w protokole końcowym, a jeżeli po jego
sporządzeniu ujawnione zostaną okoliczności stwierdzające konieczność wykluczenia Uczestnika /
Zwycięzcy, zostanie sporządzony aneks do protokołu końcowego.
Komisja konkursowa do dnia 25.06.2018 roku powiadomi Zwycięzcę o fakcie wygranej w Konkursie,
telefonicznie na numer telefonu wskazany w Formularzu. Trzykrotne nieodebranie telefonu skutkować
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będzie wyłonieniem kolejnego spełniającego warunki Zwycięzcy. Próba kontaktu będzie następować w
dwugodzinnych odstępach czasowych, w ciągu jednego dnia roboczego. Komisja konkursowa przekaże do
centrali Organizatora w terminie 3 dni od wręczenia nagrody dane Zwycięzcy konieczne do
odprowadzenia należnego podatku.
9. Ponadto, w przypadku zgłoszenia udziału w Konkursie w Oddziale Banku, Organizator zastrzega sobie
prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, których Formularze wypełnione będą nieczytelnie lub nie
będą zawierać wszystkich wymaganych na formularzu pól w tym odpowiedzi na pytanie czy podpisu.
10. Prawo do nagrody nie przysługuje Uczestnikom, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie, lecz w
momencie wyłaniania Zwycięzców odwołali zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub
kontaktowanie się z nimi, w celach marketingowych.
§6 Odbiór nagród
1.
2.

3.

Sposób irealizacja Nagród zostanie ustalona ze Zwycięzcami telefonicznie podczas przekazania informacji
o wygranej przez Organizatora Konkursu.
Odmowa odbioru Nagrody przez Zwycięzcę traktowana jest, jako zrzeczenie się prawa do tej Nagrody, a
Nagroda przejdzie na rzecz kolejnego Uczestnika na liście spełniającego wymagania określone w
niniejszym Regulaminie do tego, aby zostać Zwycięzcą. Zrzeczenie się Nagrody wniesione zostać może
przez Zwycięzcę w postaci pisemnej lub mailowej na adres Organizatora.
W przypadku nieuzgodnienia sposobu realizacji Nagrody ze Zwycięzcą lub nie zawarcia umowy dotyczącej
realizacji Nagrody w ciągu 30 dni od dnia przekazania informacji Zwycięzcy, Zwycięzca traci prawo do
Nagrody i przechodzi ona na rzecz kolejnego na liście Uczestnika spełniającego kryteria określone w
niniejszym Regulaminie do tego, aby zostać Zwycięzcą.
§7 Postanowienia dodatkowe

1.
2.
3.

Podanie prawidłowych i prawdziwych danych w Formularzu jest niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
Dane osobowe udostępnione w Formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu dla celów związanych z realizacją Konkursu
jest Organizator.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (01211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000011571. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
przetwarzanie oraz opracowywanie tych danych. Przetwarzane będą, odpowiednio do wyrażonej zgody, dane
osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdym momencie osoba, której dane dotyczą ma prawo
dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Osobie, której dane dotyczą przysługują uprawnienia opisane w
art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w
szczególności prawo wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania jej danych i ich usunięcia. W
tym zakresie administratorem danych osobowych jest Bank BGZ BNP Paribas S.A. Dane osobowe przetwarzane
będą od momentu uzyskania zgody ich właściciela do momentu otrzymania żądania zaprzestania ich
przetwarzania, bądź usunięcia danych osobowych z bazy danych Organizatora. W sprawie danych osobowych
ich właściciele mogą kontaktować się z iodo@bgzbnpparibas.pl, Adres: Centrala BGŻ BNP Paribas, ul. Kasprzaka
10/16, 01-211 Warszawa; Telefon: +48 22 134 00 00 (Infolinia czynna 24/7)

§8 Reklamacje
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4.

5.
6.

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej –
listem poleconym, pocztą kurierską, na adres Organizatora, z dopiskiem Konkurs „Wspierajmy Sąsiedzki
Biznes”
Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko/ firmę osoby składającej reklamację oraz dokładny adres
korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 15 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator
powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez
osobę/podmiot zgłaszającą reklamację lub na wskazany przez daną osobę/podmiot adres mailowy, o ile
osoba/podmiot składająca reklamacje wystąpi o udzielenie jej odpowiedzi drogą elektroniczną.
§9 Postanowienia Końcowe

1.
2.
3.
4.

Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu na stronie www.sasiedzkibiznes.pl oraz w każdym oddziale
Banku BGŻ BNP Paribas S.A..
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem
będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla Organizatora.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.sasiedzkibiznes.pl
Organizator Konkursu

Załączniki:
1.

Wzór formularza przystąpienia do Akcji „Wspierajmy Sąsiedzki Biznes i udziału w konkursie” do
wypełnienia w oddziale Banku
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