Regulamin Konkursu
Konkurs rowerowy Soudal „POSTAW NA SZYBKOŚĆ”
(obowiązujący od dnia 23.07.2019 r. od godz. 9:30).
I. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu jest firma Soudal Sp. z o. o. z siedzibą w Cząstkowie
Mazowieckim, ul. Gdańska 7, wpisana pod numerem KRS 0000041452 do rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oraz numerem NlP: 5221082281 i numerem
REGON: 011922863 – zwana dalej Organizatorem.
1.2 Fundatorem Nagród jest firma Soudal Sp. z o. o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim,
ul. Gdańska 7, wpisana pod numerem KRS 0000041452 do rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, oraz numerem NlP:5221082281 i numerem REGON:
011922863.
1.3 Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
1.4 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
2.1 Konkurs na typowanie wyniku czasowego, jaki uzyska w każdym z etapów wyścigu Tour
de France 2019 najszybszy danego dnia zawodnik z drużyny Lotto Soudal.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące
warunki:
a) wypełniła formularz zgłoszeniowy na stronie konkursowej: www.tosieklei.pl/konkurs,
b) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
c) w dniu zgłoszenia do Konkursu jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych.
3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
IV. CZAS TRWANIA KONKURSU
4.1 Konkurs rozpoczyna się dnia 05.07.2019 roku i trwa do dnia 28.07.2019 roku.
V. ZASADY KONKURSU
5.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) wejść na stronę konkursową www.tosieklei.pl/konkurs,
b) zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego postanowienia, w szczególności
dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie,
c) wypełnić formularz konkursowy zamieszczony w karcie KONKURS „POSTAW NA
SZYBKOŚĆ”.
5.2 Zadanie konkursowe polega na wytypowaniu wyniku (godziny, minuty, sekundy), jaki
uszyska na danym etapie Tour de France 2019 najszybszy zawodnik drużyny Lotto Soudal.

Typowany wynik należy podać w aplikacji na stronie tosieklei.pl/konkurs w karcie KONKURS
POSTAW NA SZYBKOŚĆ najpóźniej do godziny 09.30 w dniu danego etapu Tour de France
2019.
5.3 Uczestnik Konkursu może wytypować wynik tylko raz na danym etapie.
5.4 Wyniki typować można każdego dnia od 05.07.2019 do 28.07.2019 z wyłączeniem dwóch
dni, w których organizatorzy Tour de France przewidzieli przerwę techniczną dla zawodników
– tj. 16.07.2019 i 22.07.2019.
VI. OCENA I NAGRODY
6.1 Po zakończeniu danego etapu wyścigu Tour de France 2019, spośród wszystkich
wytypowanych wyników wyłoniony zostanie wynik najbliższy rzeczywistego czasu, jaki
uzyskał najszybszy na danym etapie Tour de France 2019 kolarz z drużyny Lotto Soudal.
Autor tego typowania zostanie nagrodzony zestawem kolarskim Lotto Soudal I, w postaci
koszulki kolarskiej, bidonu oraz limitowanego pakietu startowego na Wyścig Tomasza
Marczyńskiego, który odbędzie się 5.10.2019 w Niepołomicach.
Uczestnik konkursu, który wskaże drugi wynik otrzyma zestaw kolarski Lotto Soudal II, w
postaci rękawiczek kolarskich i bidonu.
Uczestnik konkursu, który wskaże trzeci wynik otrzyma zestaw preparatów rowerowych
Soudal.
6.2 Wyniki zawodników weryfikowane będą przez Organizatorów na oficjalnej stronie
wyścigu
Tour
de
France
po
zakończeniu
każdego
etapu
wyścigu
https://www.letour.fr/en/rankings
6.3 Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ekwiwalent pieniężny.
6.4 W przypadku dwóch lub większej liczby typowań, które okażą się zwycięskie, o
przyznaniu nagrody zadecyduje kolejność zgłoszeń.
6.5 W przypadku trzech lub większej liczby typowań, które zostanie zakwalifikowane jako
wyróżnione, o przyznaniu nagrody zadecyduje kolejność zgłoszeń.
6.6 Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu pojawi się na stronie https://tosieklei.pl/konkurs/
w
Karcie
KONKURS
POSTAW
NA
SZYBKOŚĆ
oraz
na
profilu
https://www.facebook.com/PolubiszRemont w ciągu dwóch dni po zakończeniu danego
etapu wyścigu Tour de France 2019. Organizator wskaże autorów zwycięskich typowań
podając nazwy użytkowników zarejestrowanych danego dnia w aplikacji konkursowej –
pierwsza litera Imienia, Nazwisko i Miasto. W ciągu 24 godzin od opublikowania informacji o
rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator skontaktuje się z Laureatami (drogą mailową – na
adres wskazany podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego).
6.7 Wartość nagród jest następująca:
 koszulka kolarska Lotto Soudal - 200 PLN brutto
 rękawiczki kolarskie Lotto Soudal - 45 PLN brutto
 bidon Lotto Soudal - 10 PLN brutto
 zestaw preparatów rowerowych Soudal - 50 PLN brutto
 Pakiet startowy w Wyścigu Tomasza Marczyńskiego w Niepołomicach - 100 PLN
brutto
6.8 Dodatkowo do każdej Nagrody zostanie dołączona nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości każdej Nagrody. Każdy z
Laureatów zgadza się, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na

jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w
Konkursie.
6.9 Warunkiem przyznania i przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu jest:
a) przesłanie Organizatorowi skanu lub kserokopii dokumentu, potwierdzającego
tożsamość i wiek Laureata (imię, nazwisko, data urodzenia),
b) wskazanie Organizatorowi danych teleadresowych potrzebnych do dostarczenia
Nagrody,
c) podpisanie oświadczenia stanowiącego odpowiedni do poziomu nagrody załącznik do
Regulaminu (przy odbiorze Nagrody),
Dane o których mowa w ust. a) i b) Laureat przekazuje Organizatorowi w terminie 5 dni
roboczych od ogłoszenia wyników, po uprzednim kontakcie Organizatora z Laureatem (drogą
mailową – na adres wskazany podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego).
6.10 Adresy wskazane do wysyłki Nagród muszą dotyczyć wyłącznie terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
6.11 W przypadku, gdy Laureaci nie wskażą w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników
Konkursu prawidłowych danych o których mowa w pkt 6.9 powyżej, przyjmuje się, że
zrezygnowali z Nagrody i Nagroda zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który
wskazał wynik najbliższy rzeczywistego czasu, jaki uzyskał najszybszy na danym etapie Tour
de France 2019 kolarz z drużyny Lotto Soudal (maksymalnie do dwóch razy).
6.12 W przypadku nieodebrania przez Laureatów Nagród doręczonych im przesyłką
kurierską, Nagrodę otrzymuje kolejny Uczestnik, który wskazał wynik najbliższy
rzeczywistego czasu, jaki uzyskał najszybszy na danym etapie Tour de France 2019 kolarz z
drużyny Lotto Soudal (maksymalnie do dwóch razy).
6.13 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Soudal Sp. z o.o., ul.
Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, tel. 22 785 90 40, soudal@soudal.pl.
7.2 Dane będą przetwarzane w celu:
a) realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania Nagrody (podstawa prawna: prawnie
uzasadniony interes administratora tj. marketing wydarzeń sponsorowanych przez
Organizatora)
b) wypełnienia obowiązku podatkowego (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze)
c) rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora w
postaci realizacji uprawnień konsumenckich)
d) ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony
interes administratora, tj. możliwość dochodzenia roszczeń).
7.3 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
7.4 Dane będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz okres dochodzenia
roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie.
7.5 Soudal może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznym podmiotom
świadczącym wsparcie techniczne.
7.6 Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Uczestnikowi
przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7.7 Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
w tym w celach marketingowych.
7.8 Aby skorzystać z uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych należy
skontaktować się z Organizatorem pod adresem: Soudal Sp. z o.o., ul. Gdańska 7, 05-152
Cząstków Mazowiecki.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie FB Polubisz
Remont.
8.2 Udział w Konkursie oznacza jednocześnie deklarację, że Uczestnik akceptuje warunki
Regulaminu.
8.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
8.5 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
8.6 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.
8.7 Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc
prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
8.8 Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na
adres: Soudal Sp. z o.o., ul. Gdańska 7, 05-152 Cząstków Mazowiecki, w terminie 5 dni
roboczych od dnia podania wyników Konkursu. Organizator ustosunkuje się do zastrzeżeń w
terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
8.9 Pełny tekst polityki prywatności firmy Soudal Sp. z o. o. dostępny jest na stronie
https://www.soudal.pl/polityka-prywatnosci.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu rowerowego „Postaw na Szybkość”
Mazowiecki 24.06 2019 r.

Cząstków

Oświadczenie wygrana Lotto Soudal I
Ja niżej podpisana/y
...........................................................................................
potwierdzam, iż otrzymałem:
1. Nagrodę - zestaw kolarski Lotto Soudal I, w postaci koszulki kolarskiej, bidonu oraz
limitowanego pakietu startowego na Wyścig Tomasza Marczyńskiego, który odbędzie się
5.10.2019 w Niepołomicach o łącznej wartości…………… zł brutto oraz
2. Dodatkową Nagrodę pieniężną w wysokości …………… PLN.
Upoważniam Organizatora Konkursu – firmę Soudal Sp. z o. o., do potrącenia z nagrody
pieniężnej, kwoty należnego podatku zryczałtowanego od w/w Nagrody i odprowadzenia jej
na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

________________________________
Podpis Laureata

________________________________
Podpis przedstawiciela Organizatora

Na mocy art. art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) nagrodzony jest zobowiązany do wpłaty
zryczałtowanego podatku dochodowego Organizatorowi. Organizator na tej podstawie
odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego. Nagrodzony nie zamieszcza informacji o
wygranej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu rowerowego „Postaw na Szybkość”
Mazowiecki 24.06 2019 r.

Cząstków

Oświadczenie wygrana Lotto Soudal II
Ja niżej podpisana/y
...........................................................................................
potwierdzam, iż otrzymałem:
1. Nagrodę - zestaw kolarski Lotto Soudal II, w postaci rękawiczek kolarskich i bidonu o
łącznej wartości…………… zł brutto oraz
2. Dodatkową Nagrodę pieniężną w wysokości …………… PLN.
Upoważniam Organizatora Konkursu – firmę Soudal Sp. z o. o., do potrącenia z nagrody
pieniężnej, kwoty należnego podatku zryczałtowanego od w/w Nagrody i odprowadzenia jej
na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

________________________________
Podpis Laureata

________________________________
Podpis przedstawiciela Organizatora

Na mocy art. art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) nagrodzony jest zobowiązany do wpłaty
zryczałtowanego podatku dochodowego Organizatorowi. Organizator na tej podstawie
odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego. Nagrodzony nie zamieszcza informacji o
wygranej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu rowerowego „Postaw na Szybkość”
Mazowiecki 24.06 2019 r.

Cząstków

Oświadczenie wygrana Lotto Soudal III
Ja niżej podpisana/y
...........................................................................................
potwierdzam, iż otrzymałem:
1. Nagrodę - zestaw kolarski Lotto Soudal III, w postaci preparatów rowerowych Soudal o
łącznej wartości…………… zł brutto oraz
2. Dodatkową Nagrodę pieniężną w wysokości …………… PLN.
Upoważniam Organizatora Konkursu – firmę Soudal Sp. z o. o., do potrącenia z nagrody
pieniężnej, kwoty należnego podatku zryczałtowanego od w/w Nagrody i odprowadzenia jej
na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

________________________________
Podpis Laureata
Organizatora

________________________________
Podpis
przedstawiciela

Na mocy art. art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) nagrodzony jest zobowiązany do wpłaty
zryczałtowanego podatku dochodowego Organizatorowi. Organizator na tej podstawie
odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego. Nagrodzony nie zamieszcza informacji o
wygranej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

