
 
 

 

 

 

„Moje wakacje w kadrze” 

Do wygrania karty prezentowe do sieci sklepów 

mediaexpert 
 

Co należy zrobić, aby wygrać?  

 

 Krok 1. Drogą mailową na adres newsletter@zpue.pl prześlij zdjęcie, które jest 

pamiątką z Twoich tegorocznych wakacji.  

 Krok 2. Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane w naszym firmowym Newsleterze i na 

firmowym profilu FB ZPUE, oraz na stronie www.zpue.pl. Autorzy trzech 

najciekawszych, najbardziej kreatywnych zdjęć otrzymają nagrody o wartości:  

Za zajęcie I miejsca – 333 zł, za zajęcie II miejsca  222 zł, za zajęcie III miejsca 111 zł. Kwota 

netto nagrody zostanie przekazana w formie kart podarunkowych do sklepów Media Expert 

odpowiednio w kwotach: I miejsce: 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł.  

Nagrodzony uczestnik upoważnia organizatora konkursu pobrania zryczałtowanego 10% 

podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazania do urzędu skarbowego zgodnie z art. 

30 ust. 1, pkt.2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

I Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w 

konkursie „Moje wakacje w kadrze” 

2. Konkurs jest prowadzony poprzez wydawcę firmowego Newslettera  

3. Organizatorem Konkursu jest ZPUE S.A.  z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 29-

100) przy ul. Jędrzejowska 79c, NIP 656-14-94-014, wpisaną w rejestrze 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, kapitał zakładowy 12 362 008,83 

- kapitał wpłacony w całości, (dalej: „Organizator”). 

4. Fundatorem nagród w konkursie jest ZPUE S.A.   

5. Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika 

konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego 

dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w Regulaminie. W tym też 

zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko 

Organizatora. 
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II Uczestnicy konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące 

warunki: 

a) Jest pracownikiem spółki należącej do Grupy Koronea, 

b) posiada pełna zdolność do czynności prawnych. 

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa 

1. Konkurs obejmuje przesłanie jednego lub więcej zdjęć na adres: newsletter@zpue.pl 

w terminie do 31 sierpnia 2017 r.  

2. W treści wiadomości należy podać: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko zgłaszającego, nazwę 

firmy, dział, wydział, w którym dana osoba pracuje, telefon kontaktowy 

3. Organizator wybiera 3 (trzy) najciekawsze, najbardziej kreatywne oraz zgodne z 

tematem Konkursu, zdjęcia spośród zdjęć przesłanych przez uczestników Konkursu. 

4. W trakcie Konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za 

niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć 

religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, 

orientacja seksualna). 

5. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia od 01.07.2017 r. do 31.08.2017  

6. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik udziela zgody w brzmieniu jak 

poniżej:  

 

„Udzielam zgody ZPUE S.A. na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem jego zwycięzców. 

W przypadku wygranej udzielam ZPUE S.A. zgodę na publikację moich danych 

osobowych, w zakresie imienia i nazwiska, na fanpage ZPUE S.A. stronie www i w 

firmowym Newsletterze.  

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Organizatora zdjęć 

mojego autorstwa nadesłanych na konkurs „Moje wakacje w kadrze”. 

Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, 

publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii 

zapasowych  

i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w 

sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona 

bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. 

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany/a, że administratorem moich 

danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia 

zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych 

zwycięzców jest ZPUE S.A.. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą 

publikowane w portalu Facebookowym 

https://business.facebook.com/zpuekoronea/?business_id=474716639360657 

w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym 

podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi 

prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.” 
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7. Za zajęcie I miejsca – 333 zł, za zajęcie II miejsca  222 zł, za zajęcie III miejsca 111 

zł. Kwota netto nagrody zostanie przekazana w formie kart podarunkowych do sklepów 

Media Expert odpowiednio w kwotach: I miejsce: 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 

100 zł.. 

8. Organizator przyzna nagrody 3 (trzem) uczestnikom, a wyniki opublikuje na łamach 

wrześniowego wydania firmowego Newslettera. Nagrody nie mogą być wymienione na 

gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. 

9. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych 

projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której 

mowa w pkt. 1. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 


