
REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU ELFÓW OPTIMUSA 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz sposób 

przeprowadzenia konkursu na stronie prowadzonej pod adresem 

https://gaming.optimus.pl/swiateczny-konkurs/ („Witryna”) pod nazwą 

„Świąteczny Konkurs Elfów Optimusa ” („Konkurs”). 

1.2. Organizatorem Konkursu jest spółka EntryMedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 

z siedzibą w Poznaniu (61-501), ul. Zmartwychwstańców 9, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000431493, posiadająca NIP 699-195-42-34 oraz REGON 

302198008, adres e-mail: [agencja@entrymedia.pl] („Organizator”). 

1.3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator. 

 

2. Uczestnictwo w konkursie 

2.1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, spełniająca 

następujące kryteria: 

2.1.1. pełnoletniość w rozumieniu prawa polskiego; 

2.1.2. pełna zdolność do czynności prawnych; 

2.1.3. status konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

- Kodeks cywilny; 

2.1.4. posiadanie warunków technicznych umożliwiających udział w Konkursie tj. 

posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu pozwalającego na korzystanie 

z funkcjonalności Witryny, 

2.1.5. posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego 

akceptacja. 

2.3. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że: 

2.3.1. akceptuje treść Regulaminu; 

2.3.2. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu; 

2.3.3. spełnia kryteria, o których mowa w ust. 2.1 powyżej, z zastrzeżeniem pkt. 

2.4. 

2.4. W drodze wyjątku, możliwe jest uczestnictwo w Konkursie osoby niepełnoletniej, 

która ukończyła 13 rok życia, pod warunkiem wyrażenia zgody na udział w Konkursie 

prawnego opiekuna takiej osoby. 



2.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, a 

także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz 

rodzeństwo) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu 

 

3. Warunki przeprowadzenia Konkursu 

3.1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą zamieszczenia przez Organizatora na Witrynie 

ogłoszenia o rozpoczęciu Konkursu („Ogłoszenie”). 

3.2. Konkurs trwa od dnia [9-12-2022] od momentu publikacji Ogłoszenia do dnia [16-

12-2022] do godziny [23:59]. 

3.3. Celem wzięcia udziału w konkursie Uczestnik powinien korzystając ze zgłoszenia 

konkursowego dostępnego pod adresem: https://gleam.io/WX7k5/dolacz-do-elfow-

optimusa-i-wygraj-komputer wykonać łącznie następujące czynności: 

3.3.1. Wskazane działania na portalach Facebook, Instagram, TikTok, 

3.3.2. Sporządzenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone w Witrynie 

w brzmieniu: „Jakiego influencera chciałbyś/chciałabyś zobaczyć w 

następnej edycji Elfów Optimusa” („Zadanie Konkursowe”) 

 

3.4. Każdy Uczestnik może przedstawić tylko jedno Zadanie Konkursowe. 

3.5. Po upływie czasu trwania Konkursu określonego w pkt. 3.2. powyżej, komisja 

składająca się z 3 osób wybranych przez Organizatora wybierze, spośród wszystkich 

Zadań Konkursowych jedno z nich, najlepiej wykonane, biorąc pod uwagę najbardziej 

interesującą wypowiedź.  

3.6. Ocena konkursowa, o której mowa w pkt. 3.6. zostanie dokonana w terminie do dnia 

[20-12-2022], o którym mowa w pkt. 3.2. 

3.7. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi na profilu Facebook Optimus . Nadto, o 

wygranej zwycięzca zostanie poinformowany mailowo. 

 

4. Nagroda 

4.1. Nagrodą w konkursie jest komputer OPTIMUS E-SPORT GB660T-CR1.  

4.2. Nagroda nie podlega wymianie na pieniądze ani na inne przedmioty. 

4.3. Po ogłoszeniu zwycięzcy Konkursu, Uczestnik wskazany jako zwycięzca powinien do 

dnia [22-12-2022] przesłać w formie prywatnej wiadomości na portalu Facebook 

skierowanej na adres Fanpage’a następujące dane: (i) imię i nazwisko; (ii) adres 

zamieszkania; (iii) numer kontaktowy; (iv) urząd skarbowy, w którym Uczestnik się 

rozlicza oraz PESEL dla celów spełnienia obowiązków, o których mowa w pkt. 4.9. 

Brak przekazania danych w terminie będzie poczytywany za zrzeczenie się nagrody. 



4.4. Nagroda zostanie wysłana do Uczestnika, któremu ją przyznano, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania dodatkowych informacji, o których mowa w pkt. 4.3 – przesyłką 

kurierską. Koszty przesyłki pokrywa Organizator. 

4.5. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez zwycięskiego Uczestnika, nie przysługuje 

mu jakikolwiek ekwiwalent, w tym ekwiwalent pieniężny. 

4.6. Nieodebranie nagrody przez Uczestnika i jej zwrot na rzecz Organizatora przez 

przewoźnika poczytuje się za zrzeczenie się nagrody. 

4.7. Organizator oświadcza, że wyłączona jest w stosunku do nagrody odpowiedzialność 

Organizatora w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Nagroda w 

szczególności nie jest objęta gwarancją, niezależnie od treści zamieszczonych na 

opakowaniu, w którym nagroda może zostać dostarczona. 

4.8. Organizator informuje, że nagroda przyznawana w ramach Konkursu podlega 

opodatkowaniu zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa. Organizator 

zobowiązany jest do wypełnienia względem właściwego urzędu skarbowego 

obowiązków płatnika podatku (w przypadkach, w których obowiązki takie ciążą na 

Organizatorze zgodnie z przepisami prawa). Nagrodzony uczestnik jest jednak 

zobowiązany do samodzielnego wypełnienia wszelkich wynikających z przepisów 

prawa obowiązków podatnika związanych z otrzymaną nagrodą. Organizator nie 

zwalnia nagrodzonego Uczestnika, ani nagrodzony Uczestnik nie zwalnia 

Organizatora z odpowiedzialności za wynikające z przepisów prawa obowiązki 

publicznoprawne związane z przeprowadzeniem Konkursu ani nie udzielają 

wzajemnych pełnomocnictw do reprezentacji, czy też składania jakichkolwiek 

oświadczeń w swoim imieniu względem organów administracji publicznej. Do 

nagrody rzeczowej przyznawanej w ramach Konkursu Organizator dolicza jako 

nagrodę przekazywaną na rzecz Uczestnika kwotę w gotówce odpowiadającą 

podatkowi do zapłacenia od nagrody rzeczowej. 

 

5. Odpowiedzialność organizatora 

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, 

niezależne od Organizatora, a mające wpływ na przebieg Konkursu. 

5.2. Naruszenie któregokolwiek postanowienia Regulaminu wyklucza danego Uczestnika 

z Konkursu, w tym pozbawia go prawa do nagrody. 

 

6. Reklamacje 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie lub 

mailowo na adres lub adres e-mail Organizatora wskazany w pkt. 1.2 Regulaminu w 

terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, jednak 

nie później niż do dnia [24-12-2022]. 



6.2. Organizator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Uczestnika niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, chyba że przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego w danym przypadku przewidują termin krótszy. 

Odpowiedź zostanie przesłana na adres lub adres e-mail, z którego nadano 

zgłoszenie reklamacyjne. 

6.3. Rozstrzygnięcie Organizatora przekazane w odpowiedzi na złożoną reklamację 

będzie traktowane jako ostateczne rozstrzygnięcie zastrzeżeń co do przeprowadzenia 

Konkursu. Postanowienia zdania poprzedzającego nie ograniczają przysługującego 

Uczestnikom prawa zgłoszenia się do organów powołanych do rozwiązywania 

sporów. 

 

7. Prawa autorskie i wizerunek 

7.1. Uczestnik, w przypadku przesłania lub udostępnienia w ramach Konkursu zdjęcia, 

tekstu, nagrania wideo lub audio albo innego utrwalonego przejawu swojej 

działalności twórczej („Utwór”), oświadcza i zapewnia, że: 

7.1.1. przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do 

Utworu; 

7.1.2. prawa te są wolne od jakichkolwiek roszczeń lub praw osób trzecich oraz nie 

są w żaden sposób ograniczone lub obciążone; 

7.1.3. zobowiązuje się nie dochodzić ochrony autorskich praw osobistych 

względem Organizatora lub jego następców prawnych; 

7.1.4. Utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym zwłaszcza w 

zakresie ochrony danych osobowych. 

7.2. Z chwilą przesłania lub udostępnienia w ramach Konkursu Utworu, Uczestnik udziela 

na rzecz Organizatora licencji niewyłącznej do korzystania z majątkowych praw 

autorskich do tego Utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w 

szczególności w zakresie: 

7.2.1. utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie każdą techniką 

egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

7.2.2. wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy Utworu; 

7.2.3. rozpowszechniania Utworu, w tym jego publicznego wykonywania, 

wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a 

także publicznego udostępniana Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

7.2.4. utrwalania Utworu na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 



oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 

DVD, Blue-ray, pendrive, itd.); 

7.2.5. wprowadzania Utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu; 

7.2.6. wykorzystywania Utworu w utworach multimedialnych; 

7.2.7. wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych i 

reklamy; 

7.3. W czasie trwania licencji, Organizator może w szczególności: 

7.3.1. opracowywać Utwór, w tym może dokonywać jego wszelkich zmian i 

modyfikacji; 

7.3.2. rozporządzać i korzystać z opracowań takiego Utworu; 

7.3.3. wykonywać prawa zależne do Utworu; 

7.3.4. rozpowszechniać Utwór również anonimowo; 

7.4. Licencja udzielana jest na czas pięciu lat, przy czym po upływie tego okresu 

Organizator nie jest zobowiązany do usunięcia Utworu z obrotu w zakresie, w jakim 

wykorzystał Utwór zgodnie z warunkami licencji w czasie jej trwania. 

7.5. Z tytułu udzielenia Organizatorowi licencji, o którym mowa w pkt. 7.2. powyżej, 

Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. 

7.6. Uczestnik, w przypadku przesłania lub udostępnienia w ramach Konkursu Utworu, 

zawierającego jego wizerunek, wyraża zgodę na rozpowszechnianie tego wizerunku 

przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych na czas 

nieokreślony poprzez zamieszczanie zdjęcia na portalach społecznościowych, 

ulotkach, stronach internetowych, filmach i klipach promocyjnych, gazetkach 

reklamowych, blogach itp. oraz oświadcza i zapewnia, że zgody takiej udzieliły 

wszystkie osoby znajdujące się na ww. zdjęciu. Z tytułu wyrażenia zgody, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnikowi ani jakiejkolwiek innej osobie nie 

przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. 

 

8. Przetwarzanie danych osobowych 

8.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”) Organizator niniejszym informuje, że 

administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu będzie Organizator tj. 

EntryMedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-501), ul. 

Zmartwychwstańców 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 



0000431493, posiadająca NIP 699-195-42-34 oraz REGON 302198008 

(„Administrator”). 

8.2. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem wskazanym w pkt. 8.1. lub w 

formie elektronicznej na następujący adres elektroniczny: [agencja@entrymeida.pl]. 

8.3. W ramach przeprowadzanego Konkursu niezbędne może być przetwarzanie danych 

osobowych Uczestników obejmujących: 

8.3.1. imię i nazwisko; 

8.3.2. numer telefonu; 

8.3.3. adres e-mail; 

8.3.4. adres wraz z kodem pocztowym; 

8.3.5. wizerunek. 

8.4. Dane, wskazane w pkt. 8.3 powyżej, podawane są przez Uczestników dobrowolnie, 

a ich wykorzystywanie ogranicza się wyłącznie do działań koniecznych do realizacji 

Konkursu, przekazania nagrody oraz ogłoszenia zwycięzcy i są przetwarzane zgodnie 

z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Administrator oświadcza, 

że przetwarza dane Uczestników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 

8.5. Jeśli Administrator otrzyma od Uczestników inne dane osobowe niż te wskazane w 

pkt. 8.3 powyżej również może je przetwarzać w celach wskazanych poniżej. 

8.6. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane przez Administratora w celach: 

8.6.1. związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym z 

wyłonieniem zwycięzcy, ogłoszeniem wyników Konkursu oraz ewentualnym 

postępowaniem reklamacyjnym; 

8.6.2. przyznania i wydania nagrody zwycięzcy; 

8.6.3. opublikowania informacji o zwycięscy Konkursu (w tym poprzez 

opublikowanie danych zwycięscy Konkursu przez podanie do publicznej 

wiadomości jego imienia, nazwiska oraz nazwy profilu w mediach 

społecznościowych (tak zwane oznaczenie); 

8.6.4. zarządzania akcjami promocyjnymi i opracowywania materiałów 

marketingowych; 

8.6.5. statystycznych. 

8.7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora danych podanych przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem dla 

wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań 

wynikających z Konkursu wobec jej Uczestników. Wyrażona przez Uczestnika zgoda 

stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników. 

Wykonanie zobowiązań polega w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu 

nagrody oraz dokonywaniu czynności w ramach postępowania reklamacyjnego jak 



również ogłaszaniu wyników (w tym udostępnianiu i publikowaniu danych 

zwycięscy). 

8.8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania 

danych lub następcze cofnięcie zgody na ich przetwarzanie pociąga za sobą brak 

możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

8.9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą pracownicy oraz osoby 

współpracujące z Administratorem. Dane osobowe mogą być przekazane w 

niezbędnym zakresie również podmiotom współpracującym z Administratorem w 

ramach realizacji ww. celów (takim jak firmy kurierskie, dostawcy usług 

informatycznych, dostawcy usług hostingowych, dostawcy poczty elektronicznej 

itp.), jak również mogą zostać przekazane osobom trzecim, w związku z realizacją 

przez Administratora swoich praw i obowiązków (np. sądy, urzędy skarbowe). 

8.10. Uczestnikom w dowolnym momencie przysługuje prawo dostępu do swoich danych 

osobowych oraz prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia 

ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz 

prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Powyższe prawo może być zrealizowane w szczególności w drodze oświadczenia woli 

złożonego za pomocą środków komunikacji wskazanych w pkt. 8.2. lub za 

pośrednictwem wiadomości na adres Fanpage’a za pośrednictwem portalu Facebook. 

8.11. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania 

danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Uczestnika 

zgody przed jej cofnięciem. Administrator niniejszym informuje Uczestników o 

przysługującym im prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia. 

8.12. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu i 

wypełnienia czynności z nim związanych już po zakończeniu Konkursu. Dane 

osobowe będą przechowywane także po tym okresie przez okres wymagany 

obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony 

bądź dochodzenia swoich praw. 

8.13. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Uczestników do 

państwa trzeciego. 

8.14. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani 

nie będą profilowane. 

 

9. Postanowienia końcowe 

9.1. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2094) – w szczególności 



wynik konkursu nie zależy w żadnym stopniu od przypadku, a przebieg Konkursu i 

wyłonienie zwycięzcy nie zawiera żadnych elementów losowych. 

9.2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: 

https://gaming.optimus.pl/swiateczny-konkurs/, w sposób zapewniający możliwość 

jego odtworzenie, pobranie i utrwalenie przez każdego Uczestnika. 

9.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, 

w szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego. Regulamin nie narusza 

jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przyznających 

konsumentom określone uprawienia i powinien być interpretowany wyłącznie w 

zgodzie z tymi przepisami. 

9.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem [09-12-2022]. Organizator zastrzega sobie 

prawo zmiany Regulaminu do dnia rozpoczęcia Konkursu zgodnie z pkt. 3.2. Każda 

aktualizacja Regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej wskazanej w 

pkt. 9.2. 


