SPAR POLSKA S.A.
35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 5
Tel. +48 (17) 888 62 80
www.spar.pl

Regulamin Konkursu „Wyraź opinię i wygraj”
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest SPAR Polska S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 5, 35-234
Rzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000509372, NIP 526-11-62-514, o kapitale zakładowym: 12.848.700,00 zł
wpłaconym w całości, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i
obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Konkurs trwa w dniach od 01.09.2019 r. do 30.11.2019 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Konkursu oraz zmiany daty ogłoszenia
wyników Konkursu.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. W Konkursie mają prawo wziąć udział osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnej, będące
klientami Sklepów sieci SPAR Polska, z wyłączeniem właścicieli Sklepów oraz pracowników Sklepów,
pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin (dalej „Uczestnik Konkursu”).
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do:
a. zakupu, objętego jednym paragonem, w dowolnym Sklepie SPAR (lista aktualnych sklepów
dostępna jest na stronie www.spar.pl) towarów w okresie obowiązywania trwania konkursu. Z
Konkursu wyłączone są następujące towary: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, papierosy
elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, produkty lecznicze, preparaty do
początkowego żywienia niemowląt oraz produkty służące do karmienia niemowląt. Zakup wyżej
wymienionych towarów nie będzie wliczany do zakupów stanowiących podstawę do wzięcia udziału
w Konkursie.
b. zachowania paragonu zakupu towarów celem okazania Organizatorowi podczas rozstrzygnięcia
Konkursu;
c. wypełnienia i przekazania Organizatorowi kompletnej Ankiety Informacyjnej z odpowiedziami na
pytania (dalej: „Ankieta”)
d. podanie w Ankiecie numeru paragonu;
e. odpowiedzenia na pytanie znajdujące się w Ankiecie- Za co lubię Mój sklep SPAR. (dalej: „Hasło
konkursowe”)
f. podania danych kontaktowych: imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania w celu odbioru
nagrody wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
na potrzeby realizacji Konkursu;
g. podania danych kontaktowych: imienia, , adresu e-mail, miasta wraz z kodem pocztowym oraz
numeru
telefonu
wraz
z wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na profilowanie
i przesyłanie materiałów promocyjnych i marketingowych poprzez e-mail i sms oraz
na
otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
3. Ocena najlepszego hasła odbędzie się na podstawie takich kryteriów jak pomysłowość, kreatywność.
4. Hasło konkursowe może być sformułowane wyłącznie w języku polskim.
5. Ankieta musi zostać wypełniona i przekazana Organizatorowi elektronicznie poprzez stronę internetową
www.spar.pl/opinie.
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6. Organizator zastrzega, że na każdym z trzech etapów Konkursu, wskazanych w pkt IV Ankieta może mieć
różne treści.
7. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie poprzez wypełnienie obowiązków
wskazanych w ust. 2 powyżej, z tym że ten sam paragon może być wykorzystany tylko w jednym
zgłoszeniu.
8. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym
Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

III. Nagrody:
1. Nagrodami w Konkursie są:
a. 3 x Nagroda I stopnia - Robot planetarny MasterChef Compact Tefal – o wartości 407,59 zł
(słownie: czterysta siedem złotych i 59/100) brutto,
b. 9 x Nagroda II stopnia – Grill elektryczny Tefal – o wartości 144,08 zł każda (słownie: sto
czterdzieści cztery złotych i 08/100) brutto.
c. 9 x Nagroda III stopnia – Blender OPTIMUM RK-2015 – o wartości 109,47 zł każda (słownie: sto
dziewięć złotych – 47/100) brutto.
d. 15 x Nagroda IV stopnia – Rozdrabniacz Tefal – o wartości 93,09 zł każda (słownie:
dziewięćdziesiąt trzy złote i 09/100) brutto,
e. 6 x Nagroda V stopnia – Opiekacz Tefal – o wartości 92,67 zł każda (słownie: sześćdziesiąt
dziewięć złotych) brutto.
f. 15 x Nagroda VI stopnia – Noże do steków Berghoff – o wartości 41,91 zł każda (słownie:
sześćdziesiąt dziewięć złotych) brutto.
g. 30 x Nagroda VII stopnia – Zestaw gadżetów SPAR (kubek, power bank, parasol, otwieracz, notes
magnetyczny, lunchbox)– o wartości 60,11 zł każdy (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych)
brutto.
h. 6 x Nagroda VIII stopnia – Piłka do koszykówki – o wartości 30,98 zł każda (słownie: sześćdziesiąt
dziewięć złotych) brutto.
2. Nagrody o wartości poniżej 2000 zł przekazywane na rzecz osób fizycznych w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt
68 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.)
podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

IV. Zasady przyznawania nagród:
1. Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja konkursowa w składzie 3 członków, wybrana przez Organizatora.
2. Konkurs został podzielony na 3 (słownie: trzy) etapy miesięczne.
3. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi poprzez wybór najciekawszych, najbardziej pomysłowych i
kreatywnych haseł konkursowych spośród zgłoszonych przez Uczestników Konkursu w każdym z etapów
miesięcznych.
4. Wyłonienie laureatów nagród miesięcznych odbywać się będą w następujące dni:
 rozstrzygniecie etapu nr 1) w dniu 03.10.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
pierwszego etapu miesięcznego konkursu, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.09.2019 r. do godz. 23:59:59
dnia 30.09.2019 r.,
 rozstrzygniecie etapu nr 2) w dniu 04.11.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
drugiego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.10.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia
31.10.2019 r.,
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rozstrzygniecie etapu nr 3) w dniu 03.12.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
trzeciego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.11.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia
30.11.2019 r.
5. Komisja konkursowa uszereguje hasła konkursowe w kolejności od najciekawszego, najbardziej
pomysłowego i kreatywnego zdaniem Komisji Konkursowej i w ten sposób wyłoni autorów najlepszych
haseł konkursowych, tj.:
w każdym etapie miesięcznym zostanie wyłonionych:
 1 (słownie: jeden) laureat nagrody miesięcznej I-go stopnia
 3 (słownie: trzech) laureatów nagród miesięcznych II-go stopnia
 3 (słownie: trzech) laureatów nagród miesięcznych III-go stopnia
 5 (słownie: stu) laureatów nagród miesięcznych IV-go stopnia
 5 (słownie: stu) laureatów nagród miesięcznych V-go stopnia
 5 (słownie: stu) laureatów nagród miesięcznych VI-go stopnia
 10 (słownie: stu) laureatów nagród miesięcznych VII-go stopnia
 2 (słownie: stu) laureatów nagród miesięcznych VIII-go stopnia
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie internetowej www.spar.pl/opinie w
terminie do 7 dni od zakończenia danego etapu.
7. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wynikach przez Organizatora telefonicznie, mailowo lub w
inny sposób, z użyciem danych podanych wcześniej przez uczestników.
8. Przekazanie nagród nastąpi przez Organizatora w terminie 30 dni po wyłonieniu zwycięzców za pisemnym
potwierdzeniem odbioru nagrody.

V. Prawa autorskie
1. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie hasła będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników,
wolne od wad prawnych i nienaruszające praw osób trzecich.
2. Uczestnik Konkursu dokonując czynności zgłoszenia do udziału w konkursie i przesyłając Organizatorowi
Hasło konkursowe oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
zgłoszonego hasła konkursowego jako całości. Jednocześnie Uczestnik Konkursu zapewnia, że Hasło
konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami fizycznymi lub prawnymi, roszczeniami i innymi prawami
osób trzecich. W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika Konkursu okaże się
nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w
szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia
ich praw autorskich lub innych praw przez pracę konkursową Uczestnika Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu dokonując czynności zgłoszenia do udziału w konkursie i przesyłając Organizatorowi
Hasło konkursowe udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji otwartej na niekomercyjne
korzystanie z hasła konkursowego w całości, jak również na korzystanie z każdego jej elementu
składowego osobno, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem do udzielania przez
Organizatora dalszych licencji (sublicencji), na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 666, ze zm.), w szczególności:
a)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Hasła konkursowego – wytwarzanie, utrwalanie i
zwielokrotnianie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik, na wszelkich znanych nośnikach, co
obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną m.in. na następujących
nośnikach: kliszy fotograficznej, fotografii cyfrowej, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, ulepszony CD, CD-I
music, foto-CD-portfolio, CD-DA, EBG (elektroniczna książka graficzna), EBXA, CD-Rom, MD, MO, dyskach
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laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DVD R+, DVD R-, DVD-RW DCC, foto-CD, CD-RomXA, dyskietkach komputerowych dyskach komputerowych z magnetycznym nośnikiem danych, pamięcią
flash typu NOR i NAND, chipach układu elektronicznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach,
taśmach magnetycznych, taśmach filmowych, kasetach oraz wytwarzanie egzemplarzy hasła
konkursowego techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b)
w zakresie rozpowszechniania Hasła konkursowego – publiczne wystawienie, wyświetlanie,
odtworzenie, a także publicznej udostępnianie hasła konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym m.in. wielokrotne wprowadzenie do pamięci
komputera, sieci komputerowej, w szczególności Internetu, Intranetu, do baz danych, a także do pamięci
wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, RAM, wielokrotne wprowadzanie do sieci
multimedialnych, rozpowszechnianie on-line, w tym udostępnianie on-line, przesyłanie on-line, m.in.
poprzez eksploatację w Internecie, na stronach www, nieodpłatnie, za pośrednictwem łączy telefonicznych
lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych – bez żadnych
ograniczeń ilościowych.
4. Uczestnik Konkursu dokonując czynności zgłoszenia do udziału w konkursie i przesyłając Organizatorowi
Hasło konkursowe wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do hasła
konkursowego lub jego części, a także upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na
wykonywania tych praw zależnych, w szczególności na dokonywanie zmian w haśle konkursowym
koniecznych z uwagi na środek przekazu lub nośnik, na którym dokonywane jest rozpowszechnienie pracy
konkursowej, na tłumaczenie pracy konkursowej na inne języki oraz na korzystanie i rozporządzanie
opracowaniami pracy konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 powyżej.
5. Organizator zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Uczestnika Konkursu nagrody nabywa nieopłatnie
autorskie prawa majątkowe do hasła konkursowego i jego poszczególnych części, na zasadzie art. 921 § 3
ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), bez ograniczeń
ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
a)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Hasła konkursowego – wytwarzanie, utrwalanie i
zwielokrotnianie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik, na wszelkich znanych nośnikach, co
obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną m.in. na następujących
nośnikach: kliszy fotograficznej, fotografii cyfrowej, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, ulepszony CD, CD-I
music, foto-CD-portfolio, CD-DA, EBG (elektroniczna książka graficzna), EBXA, CD-Rom, MD, MO, dyskach
laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DVD R+, DVD R-, DVD-RW DCC, foto-CD, CD-RomXA, dyskietkach komputerowych dyskach komputerowych z magnetycznym nośnikiem danych, pamięcią
flash typu NOR i NAND, chipach układu elektronicznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach,
taśmach magnetycznych, taśmach filmowych, kasetach oraz wytwarzanie egzemplarzy hasła
konkursowego techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b)
w zakresie rozpowszechniania Hasła konkursowego – publiczne wystawienie, wyświetlanie,
odtworzenie, a także publicznej udostępnianie hasła konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym m.in. wielokrotne wprowadzenie do pamięci
komputera, sieci komputerowej, w szczególności Internetu, Intranetu, do baz danych, a także do pamięci
wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, RAM, wielokrotne wprowadzanie do sieci
multimedialnych, rozpowszechnianie on-line, w tym udostępnianie on-line, przesyłanie on-line, m.in.
poprzez eksploatację w Internecie, na stronach www, nieodpłatnie, za pośrednictwem łączy telefonicznych
lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych – bez żadnych
ograniczeń ilościowych.
6. Organizator zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Uczestnika Konkursu nagrody przenosi on na
Organizatora prawo do udzielania zgody na wykonywania praw zależnych.
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7. Organizator zastrzega, że warunkiem wydania nagrody jest zawarcie z Uczestnikiem Konkursu umowy
dotyczącej przeniesienia praw autorskich do pracy konkursowej i zgody na wykonywanie praw zależnych
na warunkach wskazanych pkt. 5 i 6 powyżej.
8. Organizator nabywa prawo własności do wszystkich złożonych przez Uczestników Konkursu prac
konkursowych.
9. Nagroda stanowi wyłączne wynagrodzenie Uczestnika Konkursu za przeniesienie autorskich praw
majątkowych do haseł. Poza nagrodą Uczestnikowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.
VI. Dane osobowe
1. Aby przystąpić do konkursu, jego Uczestnik konkursu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora – SPAR Polska S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Trembeckiego
5, 35-234 Rzeszów. Zgoda ta zostaje wyrażona w Ankiecie Informacyjnej.
2. Uczestnik konkursu dodatkowo wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych w celu
profilowania i przekazywania dedykowanych materiałów; w tym materiałów reklamowych w oparciu o
analizę przetwarzanych danych osobowych oraz badania rynku, promocji, marketingu i reklamy. Zgoda ta
zostaje wyrażona w Ankiecie Informacyjnej.
3. Uczestnik konkursu z chwilą udzielenia zgód na Ankiecie zostaje poinformowany
o tym, że:
a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SPAR Polska S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy
ul. Trembeckiego 5, 35-234 Rzeszów nr tel. +48 17 888 62 80,
adres email:
marketing.spar@spar.pl.
b) Organizator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować bezpośrednio
pod adresem: iod@spar.pl.
c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą 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 (zwanego dalej: RODO) w celu
przeprowadzenia konkursu oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - w celu realizacji
działań marketingowych.
d) Dane mogą być udostępniane innym podmiotom tj. firmom świadczącym usługi wsparcia
informatycznego oraz usługi marketingowe na rzecz Administratora.
e) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania; w tym profilowania i prawo do przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w
przepisach w/w Rozporządzeniu.
f) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
g) Pana/Pani dane będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegać
profilowaniu. Profilowanie będzie realizowane dla celów marketingu i promocji produktów i usług
oferowanych przez Administratora danych.
h) Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie w celu prowadzenia działań marketingowych - do momentu
odwołania tej zgody.
i) Podanie danych osobowych jest fakultatywne, lecz brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w
konkursie lub/i otrzymywanie promocyjnych ofert od Administratora Danych.
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SPAR POLSKA S.A.
35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 5
Tel. +48 (17) 888 62 80
www.spar.pl

VII. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie
w terminie do dnia 7 dni od zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje przesłane po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, dokładny adres uczestnika
Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
3. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: SPAR Polska S.A., 35-234 Rzeszów, ul.
Trembeckiego 5.
4. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania reklamacji. Za zachowanie terminu na
rozpatrzenie reklamacji uważa się nadanie przez Organizatora odpowiedzi na reklamację przesyłką kurierską
lub pocztą. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Do spraw nieujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin w całości i zobowiązuje się przestrzegać
określone w nim zasady, jak również oświadcza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad konkursu w każdym momencie jego
trwania bez konieczności podawania przyczyn .
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