
REGULAMIN KONKURSU 

„Wrocław na nowo zielony” z dnia 6.08.2021.  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest 

konkurs pod nazwą „Wrocław na nowo zielony” (dalej zwany „Konkursem”). 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej 

www.galeria-dominkanska.pl/wroclaw-na-nowo-zielony 

3. Organizatorem Konkursu jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-747 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-

350 i kapitale zakładowym w wysokości 1 049 766,00 PLN, (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”). 

4. Celem Konkursu jest wsparcie mieszkańców Wrocławia w promocji projektów ekologicznych 

(„Projekt”), które zgłoszone zostały do realizacji w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 

(„WBO”). Szczegóły dotyczące zasad WBO znajdują się na stronie 

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski.  

5. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email 

Organizatora Konkursu: wroclawnanowo@valkea.com. 

6. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 

zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w 

Konkursie. 

7. Zleceniodawcą Konkursu oraz fundatorem nagrody jest spółka zarządzająca centrum handlowym 

Galeria Dominikańska we Wrocławiu (adres Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław zwana dalej 

„Galerią Dominikańską”)  - spółka Atrium Dominikańska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 

Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000712565, numer NIP: 5252638940, numer REGON: 363183887 

(dalej zwana „Zleceniodawca” lub „Fundatorem”). 

8. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j., z późn.zm.). 

9. Konkurs prowadzony będzie na obszarze całej Polski za pośrednictwem strony internetowej: 

www.galeria-dominkanska.pl/wroclaw-na-nowo-zielony. (dalej zwanej „Stroną Konkursową”). 

10. Konkurs rozpoczyna się z dniem 07.08.2021 roku i kończy się z dniem 30.10.2021 roku. 

11. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o 

każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

12. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania na rody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 
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13. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że wybór inicjatywy będącej zwycięzcą w Konkursie 

odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatyczne o, zapewniające o przetwarzanie i 

przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z 

brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

14. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej 

Konkursu. 

 

§ 2. Komisja Konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia grupy Projektów, z których w 

głosowaniu elektronicznym wyłoniony zostanie zwycięzca w Konkursie („Laureat Konkursu”), 

Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). W skład 

Komisji Konkursowej wejdą 4 (cztery) osoby w tym 2 reprezentujące Organizatora oraz 2 

delegowane przez Fundatora Konkursu. Komisja Konkursowa według własnego o uznania przyzna 

Laureatowi Konkursu nagrodę. 

2. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej oceny Prac Konkursowych członkowie Komisji Konkursowej 

kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej wartości i wpływu na życie wrocławian biorąc pod 

uwagę m.in: 

a) wpływ na środowisko; 

b) skalę korzyści z wdrożenia Projektu we Wrocławiu; 

c) łatwość implementacji. 

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego Komisja Konkursowa wyłoni 10 (dziesięć) 

najlepszych Prac Konkursowych, które następnie wezmą udział w głosowaniu elektronicznym 

odbędzie się w dniu 01.09.2021 roku. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie Lider Projektu zgłoszonego do głosowania w ramach 

programu Wrocławski Budżet Obywatelski 2021 („Uczestnik”). 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) zgłoszenie Projektu do udziału w Konkursie w sposób określony w § 4 Regulaminu; 

b) obecność Projektu na liście projektów, na które można głosować w WBO 2021. 

3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu 

akceptuje tym samym jego warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 4. Zgłaszanie Projektów do udziału w Konkursie 

1. Zgłoszenie Projektu do udziału w Konkursie (dalej zwane o „Zgłoszeniem”) wymaga: 



a)  wypełnienia przez Lidera formularza zgłoszeniowego i przesłania go Organizatorowi za 

pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu (e-mail: wroclawnanowo@valkea.com) – 

Zgłoszenie Elektroniczne; 

b) Przygotowania i dostarczenia makiety (wizualizacji) Projektu w formacie A3 pokazującej, jak 

będzie wyglądać fragment Wrocławia zmieniony dzięki wdrożeniu Projektu („Wizualizacja”). 

2) W Zgłoszeniach (Elektronicznym oraz Wizualizacji) wskazać należy: 

a) numer projektu; 

b) adres poczty elektronicznej na który wysłana zostanie wiadomość zwierająca potwierdzenie 

przyjęcia Projektu do Konkursu przez Organizatora Konkursu oraz dane kontaktowe Lidera 

Projektu (imię i nazwisko, nr telefonu); 

c) dodatkowo w Zgłoszeniu Elektronicznym powinno znaleźć się uzasadnienie, dlaczego Lider 

uważa, że jego Projekt powinien otrzymać Nagrodę w postaci wsparcia promocyjnego 

Projektu w czasie głosowania na WBO 2021. 

3) Dopuszczalne metody wykonania Wizualizacji: plakat, kolaż, rysunek lub inna technika płaska w tym 

prace cyfrowe: montaże, fotomontaże, zdjęcia inne przygotowane w aplikacji komputerowej lub 

mobilnej. 

4) Przekazanie Organizatorowi Wizualizacji może nastąpić drogą pocztową na adres Galerii 

Dominikańskiej, bezpośrednio w Punkcie Informacji Galerii Dominikańskiej na poziomie 0, lub 

mailowo na adres wroclawnanowo@valkea.com. Do prac powinien być dołączony formularz 

zgłoszeniowy. Całość powinna być opatrzona dopiskiem „Wizualizacja – Wrocław na nowo zielony”.  

5) Organizator Konkursu trwale usunie przekazaną mu uprzednio Wizualizację na żądanie Lidera, w 

przypadku otrzymania oświadczenia od Lidera o takiej konieczności lub o wycofaniu swojego 

Projektu z udziału z Konkursu 

6) Termin Zgłaszania Projektów do udziału w Konkursie rozpoczyna się dnia 07.08.2021 roku. 

Zgłoszenia Projektów oraz ich rejestracja w celu wzięcia udziału w Konkursie winna zakończyć się do 

dnia 31.08.2021 roku. 

7) Organizator Konkursu dokona weryfikacji zgłoszeń w terminie 3 (trzech) dni roboczych od 

opublikowania listy projektów dopuszczonych do głosowania w ramach WBO 2021  

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-

2021/szukaj,id,,name,,type,,osiedle,,kategoria,,status,1,kind,,selected,undefined najpóźniej do dnia 

03.09.2021. Projekty zgłoszone do Konkursu, a nie dopuszczone do głosowania, zostaną przez 

Organizatora wykluczone z uczestnictwa w Konkursie. 

8) Organizator Konkursu, w odpowiedzi na Zgłoszenie Projektu przesyła na adres poczty elektronicznej 

Lidera potwierdzenie przyjęcia Projektu do Konkursu. 

9) Organizator Konkursu uprawniony jest do odmowy przyjęcia Projektu do Konkursu, jeśli dane 

zawarte w Zgłoszeniu będą niepełne lub nieprawdziwe (w tym nie będą wyrażone wszystkie 

wymagane zgody i oświadczenia). 

 

§ 5. Projekty i ich wizualizacje 

mailto:wroclawnanowo@valkea.com
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2021/szukaj,id,,name,,type,,osiedle,,kategoria,,status,1,kind,,selected,undefined
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2021/szukaj,id,,name,,type,,osiedle,,kategoria,,status,1,kind,,selected,undefined


1. Zgłoszone Projekty wybrane przez Komisję Konkursową zostaną udostępnione na Stronie 

Konkursowej pod adresem www.galeria-dominkanska.pl/wroclaw-na-nowo-zielony. 

2. Wizualizacje Projektów zostaną dodatkowo wystawione w Galerii Dominikańskiej w okresie 06-

20.09.2021 roku, a zwycięski Projekt wyeksponowany będzie również w czasie głosowania na 

projekty WBO - w okresie 24.09 - 11.10.2021. 

3. Prace konkursowe, jeżeli nie spełniają jakiegokolwiek warunku określonego w niniejszym 

Regulaminie nie będą dopuszczane do udziału w Konkursie.  

4. Zgłoszony do udziału w Konkursie Projekt, w tym Wizualizacja, nie może naruszać przepisów prawa, 

praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, 

zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub 

nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub 

wyznania. 

5. Wykluczone z Konkursu zostaną Projekty, co do których Wizualizacji zostaną zgłoszone 

Organizatorowi pisemne i uzasadnione roszczenia osób trzecich. 

6. Przekazane na potrzeby Konkursu Wizualizacje mogą być odebrane przez Lidera, po okazaniu 

dokumentu tożsamości w Punkcie Informacji Galerii Dominikańskiej. w dniach 1-31.10.2021 Po tym 

okresie Wizualizacje zostaną zniszczone przez Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

 

§ 6. Udzielenie licencji na korzystanie z utworów udostępnionych Organizatorowi Konkursu 

1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu 

oświadcza, iż: 

a)  przysługują wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Wizualizacji stanowiących 

utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.2017.880 t.j., z późn. zm.), udostępnionych Organizatorowi Konkursu; 

b) wyraża nieodpłatną zgodę na ekspozycję Wizualizacji na Galerii Dominikańskiej w czasie trwania 

Konkursu oraz po jego zakończeniu. 

2. Z chwilą przekazania Wizualizacji Organizatorowi w sposób określony w niniejszym Regulaminie 

Uczestnik, udziela Organizatorowi Konkursu oraz Fundatorowi w odniesieniu Wizualizacji które są 

utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(dalej jako „Utwór”), nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej bezterminowej 

licencji, uprawniającej Organizatora Konkursu oraz Fundatora do korzystania z Utworów wraz ze 

zgodą na wykonywanie zależnych praw autorskich na następujących polach eksploatacji:  

(i) digitalizację, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci 

komputerowych, w tym internetu, intranetu i extranetu,  

(ii)  wystawianie w ramach ekspozycji w Galerii Dominikańskiej i wyświetlanie oraz publiczne 

udostępnienie Utworu na Stronie Konkursowej.  

3. Uczestnik wyraża również zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu lub Fundatora 

wszystkich czynności koniecznych dla udostępnienia pracy konkursowej, tj. wprowadzanie do sieci 

komputerowych, Internetu oraz obróbkę redakcyjną lub komputerową. Uczestnik Konkursu 

zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują autorskie prawa osobiste do prac 
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konkursowych, nie będą wykonywa y praw autorskich osobistych do prac konkursowych w stosunku 

do Organizatora oraz Fundatora. 

4. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu zgłoszenia do 

Konkursu prac konkursowych oraz z tytułu korzystania z nich oraz ich publiczne o udostępniania 

przez Organizatora Konkursu oraz Fundatora w sposób określony w Regulaminie. 

5. Jeżeli po publicznym udostępnieniu prac konkursowych przez Organizatora Konkursu lub Fundatora 

w okresie udzielonej licencji, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, zgłoszone zostaną 

zarzuty lub roszczenia przez osobę podającą się za autora lub współautora pracy konkursowej, 

któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, Organizator Konkursu 

informuje o tym Uczestnika Konkursu pocztą elektroniczną, na podany Organizatorowi Konkursu 

adres e-mail. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do niezwłoczne o wyjaśnienia sprawy poprzez 

kontakt z osobą zgłaszającą zarzuty lub roszczenia i poinformowanie o tym Organizatora Konkursu. 

Jeżeli Uczestnik Konkursu nie wyjaśni sprawy w terminie 3 (trzech) dni od przesłania Uczestnikowi 

Konkursu informacji o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach i nie potwierdzi powyższe o 

przesyłając zwrotną informację Organizatorowi Konkursu, prezentacja pracy konkursowej i 

uczestnictwo w Konkursie może zostać zawieszone do wyjaśnienia sprawy. Natomiast jeżeli 

Uczestnikowi Konkursu nie uda się zakończyć sprawy i przesłać stosownego potwierdzenia do 

Organizatora Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od przesłania Uczestnikowi Konkursu informacji o 

zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach, Organizator Konkursu może podjąć decyzję o wykluczeniu 

Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie.  

6. Organizator Konkursu ani Fundator nie odpowiadają za naruszenia autorskich praw majątkowych, 

praw osobistych, dóbr osobistych oraz praw do wizerunku w związku z korzystaniem oraz 

publicznym udostępnianiem prac konkursowych przez nich w sposób określony w Regulaminie, a w 

przypadku skierowania roszczeń bezpośrednio do Organizatora Konkursu lub Fundatora Uczestnik 

Konkursu zwolni Organizatora Konkursu i Fundatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 

naruszenia wyżej wymienionych praw, a w przypadku pokrycia przez Organizatora Konkursu lub 

Fundatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub 

prawnym oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, pokryje wszystkie związane z tym 

faktem koszty poniesione przez Organizatora Konkursu lub Fundatora. 

 

§ 7 Zasady wyłaniania Laureata w Konkursie, Nagroda 

1. W ramach Konkursu nagrodzony zostanie jeden Projekt biorący udział w Konkursie. 

2. Laureat w Konkursie zostanie wyłoniony w drodze głosowania internetowego na najlepszy Projekt 

zgłoszony w Konkursie na stronie konkursowej. 

3. Internauci spośród zgłoszonych do głosowania Prac Konkursowych wyłonią w głosowaniu 

internetowym trwającym w dniach 6-20.09.2021 roku, 1 (jedną) zwycięską pracę, która uzyskała 

największą liczbę głosów. 

4. W dniu rozpoczęcia głosowania Organizator uruchomi na stronie konkursu (www.galeria-

dominkanska.pl/wroclaw-na-nowo-zielony) aplikację, która umożliwi oddawanie głosów na 

zgłoszone do głosowania prace konkursowe. Głosowanie jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez tę 

aplikację.  
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5. Głosowanie internetowe odbywać się będzie na zasadach wskazanych w odrębnym regulaminie, 

który zostanie zamieszczony na stronie konkursu www.galeria-dominkanska.pl/wroclaw-na-nowo-

zielony 

6. Laureat powiadomiony o wygranej za pomocą poczty e-mail. Dodatkowo Komisja Konkursowa 

ogłosi oficjalne wyniki konkursu poprzez ich opublikowanie na stronie konkursu w dniu 21.09.2021 

roku. 

7. Projekt, który otrzyma największą liczbę głosów uzyska nagrodę w postaci wsparcia promocyjnego 

w całym okresie głosowania na projekty do realizacji w ramach WBO 2021, w tym: 

a) Promocja projektu na terenie Galerii Dominikańskiej 

b) Promocja na stronie internetowej Galerii Dominikańskiej oraz w jej kanałach social media. 

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni 

zgłaszać Organizatorowi Konkursu pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora z 

dopiskiem „Konkurs – Wrocław na nowo zielony” lub drogą elektroniczną na adres: 

wroclawnanowo@valkea.com w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia 

stanowiące o podstawę reklamacji, jednak nie później niż do dnia 30 października 2021 roku 

(decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także 

dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne 

żądanie. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni 

od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu. 

4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na 

adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej pisemnie, bądź e-mailowo w 

przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną. 

 

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. 

2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskie o 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 swobodne o przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r. („RODO”), Fundator 

przedstawia następującą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestników 

Konkursu: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Valkea Media SA. siedziba Spółki: 01-747 

Warszawa, ul. Ficowskiego 15. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

http://www.galeria-dominkanska.pl/wroclaw-na-nowo-zielony
http://www.galeria-dominkanska.pl/wroclaw-na-nowo-zielony
mailto:wroclawnanowo@valkea.com


Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców 

oraz publikacji zwycięzców. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie 

uzasadniony interes administratora) w związku z publikacją zwycięzców oraz listy Projektów 

biorących udział w Konkursie przez administratora na wybranych stronach internetowych. Podanie 

danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego abyś mógł /mogła wziąć udział w 

konkursie. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prowadzenia z nimi korespondencji, 

przekazywania informacji oraz odbierania niezbędnych oświadczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji celu, o którym 

mowa powyżej. 

4. Administrator danych osobowych będzie udostępniać dane osobowe Fundatorowi w Konkursie oraz 

innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. 

6. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz do 

trzech miesięcy po je o zakończeniu.  

8. Jakie masz prawa? 

Przysługuje Ci prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu; 

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 17 RODO; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

9. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść 

skargę do organu nadzorcze o (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

10. Kontakt 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych w 

związku z Twoim udziałem w Konkursie, prosimy o kontakt z Organizatorem: 

daneosobowe@valkea.com. 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako 

osoby uprawnione do otrzymania na rody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W 

mailto:daneosobowe@valkea.com


tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych 

oświadczeń. 

2. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu a materiały reklamowe 

i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora Konkursu. 


