REGULAMIN KONKURSU
„Pinypon w mieście”
trwającego od 24.09.2021 r. do 21.11.2021 r.
Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika Konkursu, specjalnie na potrzeby Konkursu,
unikatowego zdjęcia zabawki lub zabawek z linii Pinypon City od Epee na tle miasta.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w dniach od 24.09.2021 r. do 21.11.2021 r.,
dokonały zakupu w dowolnym sklepie na terenie całej Polski, dowolnej zabawki z linii
Pinypon City od Epee.
W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest przesłanie Zdjęcia Konkursowego wraz z
kopią paragonu potwierdzającego zakup zabawki Pinypon City na adres: Epee Polska, ul.
Jagiellońska 29a, 70-365 Szczecin lub na adres e-mail: konkurs@epee.pl
W związku z tym, że Konkurs skierowany jest do dzieci, warunkiem uczestnictwa w nim jest
wyrażenie zgody przez rodzica na udział dziecka w Konkursie, połączonej z akceptacją
warunków Konkursu.
Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z poniższym Regulaminem Konkursu.
O wyniku Konkursu decydować będą walory artystyczne Zdjęć Konkursowych, jak również
pomysłowość i kreatywność, podlegające ocenie przez Organizatora.
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu.
2. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie są wiążące dla każdego Uczestnika

Konkursu.
3. Konkurs przeprowadzany będzie w dniach od 24.09.2021 r. do 21.11.2021 r. (okres

obowiązywania Konkursu).
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W

konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy

Organizatora, członkowie

ich organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy
organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych

osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci,
dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający.
6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, zaś związane z nim udostępnienie

danych osobowych do przetwarzania, konieczne do wzięcia udziału w Konkursie
lub odebrania Nagrody.
7. Administratorem danych osobowych jest EPEE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą

w Szczecinie. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne
w Załączniku numer 2 do Regulaminu.
§ 2.
DEFINICJE
Użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć w następujący sposób:
1.

Uczestnik - osoba dokonująca Zakupu Produktu oraz autor Zdjęcia Konkursowego.

2.

Rodzic Uczestnika – osoba sprawująca pełną władzę rodzicielską w stosunku do
Uczestnika.

3.

Laureat – Uczestnik nominowany przez Organizatora do odbioru Nagrody.

4.

Organizator Konkursu - Epee Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul.
Jagiellońskiej 29a, 70-365 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000204524, o kapitale zakładowym 62.500,00 zł,
posiadająca NIP: 9552089043, REGON: 812676849.

5.

Produkt – zestaw zabawek z linii Pinypon City od Epee Polska.

6.

Konkurs - Konkurs „Pinypon w mieście”, którego zasady i warunki uczestnictwa zostały
opisane w niniejszym Regulaminie.

7.

Zdjęcie Konkursowe – unikatowe zdjęcie zabawki lub zabawek z linii Pinypon City od
Epee Polska wykonane przez Uczestnika Konkursu na tle miasta.

8.

Strona Konkursowa – strona www.epee.pl .

9.

Adres konkursowy – adres e-mail służący do kontaktu Organizatora z rodzicem
Uczestnika, tj. konkurs@epee.pl .

10. Zgłoszenie konkursowe – przesłane Zdjęcie Konkursowe wraz z kopią paragonu
potwierdzającego zakup Produktu (jego kserokopia, zdjęcie) i zgodą stanowiącą
Załącznik numer 1 do Regulaminu.

§ 3.

ZASADY KONKURSU
1. Udział w Konkursie polega na wykonaniu przez Uczestnika Konkursu, specjalnie na

potrzeby Konkursu, unikatowego zdjęcia zabawki lub zabawek z linii Pinypon City od
Epee Polska na tle miasta i przesłaniu go do Organizatora Konkursu. Zdjęcie nie może
zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w
szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, w tym ochrony wizerunku, dóbr
osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, nie może
nawoływać do przemocy, nietolerancji, ani zawierać wulgaryzmów ani treści
reklamowych podmiotów trzecich, innych niż Organizatora. Niezbędnym warunkiem
udziału w Konkursie jest zakupienie w dowolnym sklepie na terenie całej Polski
dowolnej zabawki z linii Pinypon City od Epee Polska w okresie obowiązywania
Konkursu i przesłanie Organizatorowi, wraz ze Zdjęciem Konkursowym, kopii
paragonu potwierdzającego zakup oraz zgody, stanowiącej Załącznik numer 1 do
Regulaminu.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego -

w okresie obowiązywania Konkursu. Zgłoszenia konkursowego należy dokonać
pisemnie - na adres siedziby Organizatora, tj. ul. Jagiellońskiej 29a, 70-365 Szczecin
lub elektronicznie – na adres konkursowy tj. konkurs@epee.pl. O możliwości wzięcia
udziału w Konkursie decydować będzie data stempla pocztowego lub data otrzymania
przez Organizatora wiadomości e-mail.
3. Na

podstawie jednego paragonu można dokonać tylko jednego Zgłoszenia

Konkursowego, a tym samym otrzymać tylko jedną Nagrodę.
4. Zgłoszenia

konkursowe przesłane po okresie obowiązywania Konkursu oraz

Zgłoszenia Konkursowe niekompletne (w tym nie zawierające danych kontaktowych
w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail wskazanych w formularzu zgody,
stanowiącej Załącznik numer 1 do Regulaminu), nie będą rozpatrywane.
5. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie, w tym otrzymania Nagrody, jest m.in.

wyrażenie zgody przez rodzica Uczestnika na uczestnictwo w nim dziecka, w tym na
administrowanie jego danymi osobowymi w celu przeprowadzenia Konkursu
i wyłonieniu Laureatów, jak również wyrażenie zgody na zamieszczenie Zdjęcia
Konkursowego na Stronie Konkursowej. Zgoda składana jest według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz ze Zgłoszeniem konkursowym.
6. W

celu zapewnienia

prawidłowego przebiegu Konkursu

Organizator powoła

trzyosobową komisję (zwaną dalej Komisją), w skład której wejdzie trzech

przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad
przestrzeganiem

postanowień Regulaminu

i podejmowania innych czynności,

wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków
Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
7. Po upływie okresu obowiązywania Konkursu, Komisja przystąpi do wyłonienia

Laureatów Konkursu, do których należeć będą autorzy 53 (pięćdziesiąt trzy)
najlepszych Zdjęć Konkursowych.
8. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że przy wyborze najlepszych Zdjęć

Konkursowych Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę
walory artystyczne Zdjęć Konkursowych, pomysłowość i oryginalność wykonania
Zdjęcia przez Uczestnika. Decyzje Komisji są ostateczne. Do uznania Zdjęcia
Konkursowego za najlepsze nie ma znaczenia kolejność Zgłoszeń Konkursowych.
9. Rozstrzygnięcie

Konkursu nastąpi 3 grudnia 2021 roku. Wyniki Konkursu

Organizator ogłosi na Stronie Konkursowej w zakładce Aktualności.
10. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu, na adres podany w Zgłoszeniu

konkursowym, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, o którym mowa w
ust. 9 powyżej.
§ 4.
NAGRODY
W Konkursie przewiduje się następujące nagrody:
a. Nagrodę główną w postaci aparatu Fujifilm Instax mini 11, dla 3 Laureatów
Konkursu będących autorami najciekawszych, najbardziej kreatywnych oraz
najbardziej zgodnych z tematyką Konkursu Zdjęć Konkursowych;
b. Nagrodę II stopnia w postaci Hulajnogi Play 5, dla Laureatów Konkursu
będących autorami kolejnych 10 najciekawszych Zdjęć Konkursowych (z
wyłączeniem Laureatów wskazanych w pkt. a);
c. Nagrody III stopnia w postaci zestawu „Burgerownia” Pinypon City dla
Laureatów Konkursu będących autorami kolejnych 20 Zdjęć Konkursowych (z
wyłączeniem Laureatów wskazanych w pkt. a) i b);
d. Nagrody pocieszenia w postaci zestawu „Dom z laleczką” Pinypon City dla
Laureatów Konkursu będących autorami kolejnych 20 Zdjęć Konkursowych (z
wyłączeniem Laureatów wskazanych w pkt. a) i b) i c).

§ 5.
WARUNKI OBOWIĄZYWANIA KONKURSU
1. Przystąpienie do Konkursu jest skuteczne jedynie wówczas, gdy zostaną dokonane
prawidłowo czynności, o których mowa w § 3 ust. 1-5 niniejszego Regulaminu.
2. Bezskuteczne przystąpienie nie wywołuje żadnych skutków, o których mowa
w niniejszym Regulaminie.
3. Przesłane Organizatorowi Zdjęcia Konkursowe nie podlegają zwrotowi.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak pełnego asortymentu Produktów w
sklepach.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne wskazanie przez
Uczestnika danych kontaktowych, adresu do korespondencji, adresu email, nr telefonu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody
Laureatowi, powstałej w związku z podaniem przez Laureata błędnych danych
kontaktowych.
6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest
możliwe wypłacenie równowartości Nagrody w formie pieniężnej. Nie jest możliwa
rezygnacja z części Nagrody - rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z
rezygnacją z całości Nagrody.
§ 6.
ZMIANA ZASAD KONKURSU
1. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania, zmiany lub odwołania Konkursu
(w tym zmiany Regulaminu) w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. Zmiany, o których mowa w ustępach powyższych, zostaną ogłoszone na Stronie
Konkursowej niezwłocznie po ich podjęciu.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacja o Konkursie, zawarta na stronach internetowych, prasie i materiałach
reklamowych, nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Organizator nie
odpowiada za wadliwe lub niepełne odczytanie informacji dotyczących Konkursu.
2. Nagroda nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi i nie może stanowić podstawy
do

zgłoszenia

wad

Produktów

nabywanych

w

związku

z zamiarem udziału w Konkursie. Nagroda nie jest częścią składową ani częścią zestawu

któregokolwiek z zakupionych przez Uczestnika Produktów, stanowiących podstawę do
udziału w Konkursie.
3. Wszelkie ewentualne skargi i żądania związane ze sposobem przebiegu Konkursu,
Uczestnik obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia zdarzenia sprzecznego z Regulaminem Konkursu, celem rozpatrzenia
zasadności skargi lub żądania. Skargi rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie
rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu i obowiązujących
przepisów prawa.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z
przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
5. W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem

mają

zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie sprawy sporne, związane z obowiązywaniem i realizacją Konkursu, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.

Załącznik numer 1 do Regulaminu KONKURSU „Pinypon w mieście”

-WZÓR OŚWIADCZENIA/ZGODY-

______________________

Imię i Nazwisko rodzica Uczestnika
______________________

Adres zamieszkania rodzica Uczestnika
______________________

c.d. adresu

______________________

numer telefonu

______________________

adres e-mail

Do
Epee Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 29a
70-365 Szczecin

Ja, niżej podpisana/y – oświadczam, że jako rodzic Uczestnika Konkursu „Pinypon w
mieście”:


zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu oraz wyrażam zgodę na przesłanie
do mnie Nagrody przez Organizatora, pod powyżej wskazany adres zamieszkania,

- zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora, określonymi w Regulaminie i w związku z tym wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych (przekazanych w niniejszym
oświadczeniu) oraz mojego dziecka - _____________________
(imię i nazwisko dziecka)

w celu realizacji Konkursu;
 wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie;


wyrażam zgodę na bezpłatne zamieszczenie Zdjęcia konkursowego mojego dziecka
przez Organizatora na stronie internetowej www.epee.pl, tj. udzielam Organizatorowi
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Zdjęcia Konkursowego zgłoszonego w
Konkursie, , bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem udzielania dalszej
licencji,

na

następujących

polach

eksploatacji:

(i)

zwielokrotnianie

ZdjęciaKonkursowego dowolną techniką oraz (ii) publiczne udostępnianie w taki

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w szczególności na stronie internetowej www.epee.pl. Wyrażam również
zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu wszystkich czynności koniecznych
dla udostępnienia Zdjęcia Konkursowego, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych,
do Internetu oraz obróbkę redakcyjną lub komputerową. Zezwalam Organizatorowi
na dokonywanie opracowań Zdjęcia Konkursowego, rozporządzanie i korzystanie z
opracowań Zdjęcia Konkursowego oraz na wykonywanie zależnego prawa autorskiego
do opracowań Pracy konkursowej na polach eksploatacji wskazanych powyżej;


wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (o ile
dotyczy) znajdującego się na Zdjęciu Konkursowym, na stronie www.epee.pl
ograniczeń czasowych.

________________
miejscowość, data

___________________
podpis

bez

Załącznik numer 2 do Regulaminu KONKURSU „Pinypon w mieście”
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(klauzula informacyjna RODO)
1. Administrator danych i dane kontaktowe:
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka:
Epee POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 29a, 70-365
Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000204524, o kapitale zakładowym 62.500,00 zł, posiadająca NIP: 9552089043,
REGON: 812676849.
Kontakt z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych możecie Państwo uzyskać:
 osobiście lub listownie: pod w/w adresem siedziby spółki,
 pocztą elektroniczną pod adresem: epee@epee.pl ,
 telefonicznie pod numerem: +48 91 46 68 070,
Jednocześnie informujemy, że administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci (zwane dalej danymi
osobowymi lub danymi) przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków Organizatora
Konkursu „Pinypon w mieście”, w tym w szczególności rozpoznania Zgłoszenia
konkursowego, wyłonienia Laureatów, podjęcia z Państwem kontaktu w celu
poinformowania o wyniku Konkursu, wydania Nagrody, jak również rozpoznania
zgłoszonego przez Państwa wniosku/żądania (w tym reklamacji).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, przekazana przy podjętym kontakcie z
administratorem danych (udzielona w trakcie kontaktu z Organizatorem, w tym za
pośrednictwem poczty elektronicznej).
3. Odbiorcy danych osobowych.
W przypadku danych osobowych przekazywanych nam w związku ze zgłoszeniem
konkursowym do udziału w Konkursie – mogą być one przekazywane do przetwarzania:
 podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie EPEE POLSKA Sp.
z o.o. (na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych z takimi
podmiotami), w tym firmie kurierskiej doręczającej Nagrody dla Laureatów,
 podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;
Przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych będzie odbywać się przy udziale
pracowników i osób współpracujących z administratorem, na podstawie stosownego
upoważnienia.
Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.

4. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres niezbędny do wydania Państwu Nagrody, a w przypadku zgłoszenia
wniosku/żądania (w tym reklamacji) – do czasu ostatecznego rozpatrzenia tego
wniosku/żądania lub
b) do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z Państwa uczestnictwa w
Konkursie, nie krótszy jednak niż okres niezbędny do dochodzenia przez
administratora lub Uczestnika/Rodzica Uczestnika praw i obowiązków wynikających z
uczestnictwa w Konkursie na drodze sądowej lub
c) przez wynikający z obowiązujących przepisów prawa obowiązkowy okres
przechowywania dokumentacji do celów rachunkowych lub podatkowych.
5. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
EPEE POLSKA Sp. z o.o. nie będzie podejmować - w oparciu o zautomatyzowane
przetwarzanie danych osobowych, w tym o profilowanie - żadnych dotyczących Państwa
lub Państwa dzieci decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa lub dzieci skutki prawne
lub w inny sposób istotnie na Państwo lub Państwa dzieci wpływały.
6. Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo do uzyskania potwierdzenia o przetwarzaniu danych osobowych,
c) prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o tych
danych,
d) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one
nieprawidłowe lub niekompletne,
e) prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli dane te nie są już niezbędne
administratorowi lub w innych przewidzianych prawem sytuacjach, chyba że zachodzi
sytuacja wyłączająca obowiązek usunięcia danych przez administratora,
f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dane są nieprawidłowe,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych lub
jeżeli został wniesiony sprzeciw,
g) prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania danych w formacie nadającym się do
odczytu maszynowego i przesłania danych innemu administratorowi lub żądania
przesłania danych innemu administratorowi przez EPEE POLSKA Sp. z o.o., o ile jest to
technicznie możliwe,
h) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na
Państwa szczególną sytuację, w przypadku, kiedy dane przetwarzane są w celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z EPEE POLSKA
Sp. z o.o. w najwygodniejszy dla Państwa ze sposobów wskazanych w pkt. 1.
7. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie
kompletnych danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie lub
wydania Nagrody. Taki sam skutek wywoła cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przed wydaniem Nagrody przez Organizatora.

