
REGULAMIN KONKURSU Z ZOOM TV W VECTRZE 

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa                              

w konkursie pod nazwą „Narzeczona ze Stambułu”, którego celem jest promocja serialu 

„Narzeczona z Stambułu” emitowanego na antenie ZOOM TV (zwanym dalej “Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni al. Zwycięstwa 253 (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

3. Fundatorem nagród jest Kino Polska TV S.A., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, pod numerem 

KRS0000363674 (zwany dalej „KINO TV” albo „Fundatorem”). 

4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 14 października 2019 roku do dnia 11 listopada 

2019 roku, tj. ostatniego dnia, w którym można udzielić odpowiedzi na Pytania Konkursowe 

zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Nagrody mogą zostać 

wysłane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby niemające pełnej zdolności do czynności 

prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego 

lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Uczestnikami Konkursu mogą być 

wyłącznie abonenci Vectry S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ich małżonkowie i domownicy. 

7. Warunkami uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagród są: 

a) zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu; 

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez  Organizatora i Fundatora w celu 

realizacji Konkursu; 

c) w przypadku wygrania Nagrody, potwierdzenie danych niezbędnych w celu rozliczenia 

konkursu. 

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Fundatora 

lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

9. Szczegółowe informacje związane z Konkursem umieszczone zostaną: 

a) na stronie internetowej Vectra; 

b) na kanałach planszowych Vectra; 

c) w Regulaminie w każdym Biurze Obsługi Klienta Vectra S.A. 

10. Informacje, o których mowa w pkt 9 niniejszego Regulaminu obejmują w szczególności: 

a) zasady Konkursu, 

b) termin przebiegu Konkursu, 

c) informacje o nagrodach, 

d) informacje o możliwości zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 

§ II. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem zadania konkursowego jest udzielenie odpowiedzi na pytania („Praca Konkursowa”) 

zamieszczone w formularzu konkursowym na stronie www.vectra.pl.  

2. Uczestnik Konkursu może udzielić odpowiedzi na pytania tylko raz. Liczy się tylko pierwsza 

nieedytowana odpowiedź jaka wpłynie na formularzu konkursowym od danego uczestnika                          

(z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 3). Uczestnicy Konkursu winni wysłać w formularzu 

konkursowym, o którym mowa powyżej, odpowiedź  na następujące pytania:  

 



1. O zdobycie serca Faruka z Süreyyą będzie walczyć ulubienica jego matki: 

a) Azra 

b) Ipek 

c) Zeynep 

 

2. Jak ma na imię matka Faruka, głównego bohatera serialu „Narzeczona ze Stambułu”? 

a) Ezra 

b) Asli 

c) Esma 

 

3. Do jakiej nagrody był nominowany serial „Narzeczona ze Stambułu”? 

a) Emmy 

b) Teen Choice 

c) Nagroda Ministerstwa Kultury Turcji 

 

4. Napisz jak wyglądałby Twój idealny weekend spędzony w Stambule. (max 300 wyrazów) 

3. Nagrodzonych zostanie 3 (trzech) Uczestników Konkursu, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi   

4. na pytania zamknięte oraz przedstawią najciekawszą w ocenie Fundatora odpowiedź na otwarte 

Pytanie Konkursowe. Komisja Konkursowa zdecyduje o kolejności przyznanych miejsc. Każdy                               

z uczestników konkursu ma możliwość wygrania jednej nagrody niezależnie od ilości wysłanych 

zgłoszeń. Zgłoszenia, pochodzące z tego samego adresu zamieszkania uczestnika/uczestników, 

będą uprawniały do otrzymania jednej nagrody, bez względu na ilość nadesłanych zgłoszeń.  

4. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie i publikowanie przez Uczestnika 

treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. 

 § III. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności: 

a) ocena nadesłanych odpowiedzi, wyłonienie laureatów Konkursu i zapewnienie przyznania   

         nagród, 

b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie                                  

    z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 

c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureatów Konkursu, 

d) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu, 

e) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym, 

f) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem,                 

   w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu. 

2. Komisja Konkursowa uwzględni wyłącznie Prace Konkursowe nadesłane terminowo, spełniające    

     wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. 

3. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów. 

4. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Fundatora Nagród. 

§ IV. NAGRODY 

1. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziana jest Nagroda: Voucher wakacyjny o wartości 3 000,00 

zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 333,00 zł 

(słownie: trzysta trzydzieści trzy złote). Łączna wartość pierwszej nagrody wraz z nagrodą pieniężną 

wynosi 3.333,00 (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote). 

2. Za zajęcie drugiego oraz trzeciego miejsca przewidziana jest Nagroda: Zestaw do parzenia herbaty 

(w skład zestawu wchodzą: czajniczek do parzenia herbaty, szklaneczka ze spodkiem, 500 g herbaty 



oraz Turkish Delight), każdy o wartości 131,57 zł brutto (słownie: sto trzydzieści jeden złotych 

57/100) oraz dodatkowa nagroda pieniężna 14,61 zł (słownie: czternaście złotych 61/100)                           

do każdego zestawu.  Łączna wartość nagrody wraz z nagrodą pieniężną wynosi 146,18 zł (słownie: 

sto czterdzieści sześć złotych 18/100). 

3. Za przekazanie i realizację nagród odpowiada wyłącznie Fundator Nagród. Fundator Nagród 

poinformuje laureatów Konkursu o zwycięstwie oraz przysługujących im nagrodach w terminie                   

7 dni roboczych od wyłonienia Zwycięzców Konkursu na adres  e –mail podany przez Uczestnika               

w formularzu konkursowym. 

4. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik powinien w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia poinformowania                 

o Nagrodzie przez Fundatora potwierdzić swoje dane tj. w szczególności imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz numer abonenta Vectry poprzez 

wypełnienie protokołu odebrania nagród wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przesłanie na adres e-mail 

anna_szymocha@spi.pl 

5. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 

roku. Zdobywca Nagrody przyjmuje do wiadomości, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie 

podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na pokrycie podatku, o którym mowa                         

w zdaniu drugim. 

6. Laureaci Konkursu są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 

należnego z tytułu nagród wygranych przez nich w Konkursie.  

7. Fundator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed 

wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze (z dodatkowej nagrody pieniężnej wskazanej w pkt 

1, 2) i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny 

z tytułu wygranej Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt 1, 2 powyżej.  

8. Nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem usług kurierskich w terminie 14 dni roboczych                  

od otrzymania niezbędnych informacji przez Fundatora Nagród. 

9. Nagrody nie mogą być wymieniane na inne nagrody ani na ich ekwiwalent pieniężny. 

§ V. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagród powinny być składane Fundatorowi na piśmie pod adres: 

Kino Polska TV S. A. ul. Puławska 435a, 02-801 Warszawa, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia 

konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nr abonenta oraz 

uzasadnienie reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty 

decyduje data stempla pocztowego. Fundator, w terminie 14 dni od przesłania reklamacji, rozpatrzy 

otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzje 

Fundatora podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i żadna dalsza korespondencja 

w tej sprawie nie będzie rozpatrywana. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Roszczenia dotyczące Nagród przedawniają się w terminie trzech miesięcy od dnia wymagalności. 

Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 

udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

2. Udział uczestnika w konkursie jest dobrowolny i następuje na ryzyko uczestnika. 

3. Organizator konkursu oraz Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości 

odebrania nagród. 

Integralną częścią niniejszego regulaminu są: 
1. Klauzula informacyjna Fundatora dot. RODO 
2. Klauzula informacyjna Organizatora dot. RODO 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Fundator oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych będących 
uczestnikami konkursu pt. „Narzeczona ze Stambułu”. 

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: Kino Polska TV S.A.,              
ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, pod numerem telefonu (22) 356 74 00, oraz za pomocą 
elektronicznej skrzynki pocztowej na adres e-mail: rodo@kinopolska.pl . 

3. Dane osobowe uczestników ww. konkursu zawarte w formularzu konkursowym będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c RODO w następujących celach: 

a) przeprowadzenia konkursu na stronie www.vectra.pl, wyłonieniem zwycięzcy, 
b) prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z realizacją konkursu, 

w tym w celu informowania uczestników o przyznaniu nagrody i jej dostarczeniu                         
na zasadach określonych w Regulaminie,  

c) realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu konkursu,  
d) realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, w tym wynikających z przyznania 

nagród w konkursie, 

oraz na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów Fundatora, w tym: 

a) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami uczestników konkursu 
oraz osób trzecich, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozwiązywania 
sporów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

b) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Telewizji (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO),  

c) marketingu bezpośredniego usług i produktów Fundatora, w tym na podstawie osobno 
udzielonych zgód; 

d) w celach analitycznych z związanych z optymalizacją usług świadczonych przez Fundatora 
oraz oceną efektywności pracy działu marketingu i promocji  

e) przechowywania danych na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków 
prawnych spoczywających na Fundatorze, co stanowi jej prawnie uzasadniony interes 
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Dane mogą być także ujawniane do następujących podmiotów: 
a) wspierających Fundatora w zakresie obsługi technicznej i informatycznej  (w tym 

dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu 
informatycznego, usług hostingu i tym podobnych),  

b) kancelarii prawnych obsługujących Kino Polska TV S.A., konsultingowych, audytowych                   
i doradczych - w zakresie realizowanych przez  te podmioty usług na rzecz administratora 
danych osobowych, 

c) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Kino Polska TV do wewnętrznych celów 
administracyjnych, 

d) organizujących konkurs, w którym Administrator ufunduje nagrody, tj. spółce Vectra S.A.,  
e) wspierających Fundatora w zakresie usług marketingowych, np. agencje reklamowe.   

5. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). W takim wypadku Spółka zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony 
danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): Poziom ochrony danych 
osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego 
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przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim 
poprzez: 

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu 
do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 

b) stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską; 
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ 

nadzorczy; 
d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi                          

w programie Tarcza Prywatności (PrivacyShield), zatwierdzonym decyzją Komisji 
Europejskiej. 

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
konkursu i upływu terminów rozpatrywania reklamacji związanych z konkursem lub przez okres 
wymagany właściwymi przepisami prawa, niezbędny do udokumentowania przez administratora 
przed organami administracji publicznej prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim 
spoczywających oraz uwzględniający przedawnienie ewentualnych roszczeń. W przypadku 
gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą dane osobowe 
będą przetwarzane od momentu wyrażenia zgody do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej 
zgody lub wniesienia sprzeciwu. 

7. Każdej osobie, której przetwarzane dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu 
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich 
przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

8. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne ale niezbędne                                      
do uczestnictwa w konkursie. Brak podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości 
uczestnictwa w konkursie.  

9. W procesach przetwarzania danych osobowych Administrator nie podejmuje decyzji w sposób 
zautomatyzowany, będących wynikiem profilowania. 

 


