
Regulamin konkursu na stronie Otozegarki.pl „Konkurs na opinię – I EDYCJA” 

 

1. Organizator 

Konkurs organizowany jest przez sklep Otozegarki.pl, którego właścicielem jest Saxo Group sp. z o.o. 

sp.k.,  z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 52A , 44-100 Gliwice.  

2. Czas trwania  

Konkurs trwa od 01.10.2019 r. do 15.11.2019 r.  

3. Uczestnicy konkursu 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami. 

4. Wytyczne konkursu 

4.1. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

4.2. Aby poprawnie wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do konkursu poprzez jedną z dwóch 

opcji: 

          4.2.1. OPCJA DLA KLIENTÓW, KTÓRZY DOKONALI ZAKUPU W NASZYM SKLEPIE: Należy kliknąć w 

mail "Podziel się opinią o zakupionym produkcie", który każdy klient otrzyma od nas 7 dni po 

zrealizowaniu zamówienia, a w nim kliknąć w przekierowanie do dodanie opinii o produkcie. Po 

przekierowaniu na stronę otozegarki.pl należy wypełnić formularz z opinią, podając swoje dane i 

zgłoszenie konkursowe. Wypełniając formularz oświadczasz, że bierzesz udział w konkursie i 

zapoznałeś się z jego regulaminem oraz go akceptujesz. Datą zgłoszenia do udziału w konkursie przez 

tą opcję, jest data dodania opinii. 

          4.2.2. OPCJA DLA OSÓB, KTÓRE NIE DOKONAŁY ZAKUPU W NASZYM SKLEPIE, ALE ZNAJĄ 

OCENIANY PRODUKT - Należy wybrać produkt na naszej stronie Otozegarki.pl i przejść do sekcji 

"Opinie klientów" lub kliknąć na „gwiazdki”/"Opinie", które znajdują się przy nazwie produktu. 

Następnie należy wypełnić pola formularza dodawania opinii, pamiętając o poprawnym podaniu 

swoich danych. Po dodaniu opinii na stronie produktu należy wysłać wiadomość e-mail na adres 

konkurs@otozegarki.pl z informacją o udziale w konkursie, podając dane: link do produktu, do 

którego dodana została opinia, NICK lub imię i nazwisko użyte podczas dodawania opinii oraz numer 

telefonu do kontaktu. Prosimy o dodanie formuły "Akceptuję regulamin konkursu "Konkurs na 

opinię" dostępny na stronie https://www.otozegarki.pl/konkurs-na-opinie . Datą zgłoszenia do 

udziału w konkursie przez tą opcję, jest data przesłania wiadomości e-mail ze zgłoszeniem dodanej 

opinii do konkursu (pkt. 5.1.2. niniejszego regulaminu). 

4.3.Uczestnik może polubić fanpage sklepu Otozegarki.pl - dostępny pod adresem: 

https://www.facebook.com/otozegarki/ oraz obserwować profil na Instagramie - dostępny pod 

adresem: https://www.instagram.com/otozegarki/ . Nie jest to warunek konieczny poprawnego 

zgłoszenia do konkursu. 

4.4. Ilość zgłoszeń do konkursu nie jest ograniczona. 

4.5. Zgłoszenie do konkursu i dodanie opinii jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez 

Uczestnika na rzecz Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do dodanych treści, zdjęć i 

filmów, na wszystkich polach eksploatacyjnych bez ograniczeń co do czasu. Uczestnik zgadza się także 

na wykorzystanie przesłanego zgłoszenia do celów prezentacji nadesłanych prac w podsumowaniu 

akcji, materiałach wewnętrznych Organizatora, itp.  

https://www.otozegarki.pl/konkurs-na-opinie
https://www.facebook.com/otozegarki/
https://www.instagram.com/otozegarki/


4.6. Zgłaszane do konkursu odpowiedzi na pytanie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych 

osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych, 

rasistowskich, faszystowskich i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne 

jest, aby opisana historia w jakikolwiek sposób nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub 

obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne. Organizator zastrzega sobie prawo 

do usuwania opinii zawierających się w powyższym opisie. 

4.7. Niedopuszczalne jest, by tekst był kopią innej opinii czy tekstu lub fragmentów będących ich 

częścią. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie 

prawa do nadesłanego przez niego tekstu, zdjęcia lub filmu. 

4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników Konkursu. 

5. Warunki uczestnictwa 

5.1. Aby wziąć udział w konkursie należy na stronie Organizatora umieścić opinię o produkcie, w 

terminie 1.10-15.11.2019, poprzez jedną z dwóch opcji: 

5.1.1. OPCJA DLA KLIENTÓW, KTÓRZY DOKONALI ZAKUPU W NASZYM SKLEPIE: Należy kliknąć w mail 

"Podziel się opinią o zakupionym produkcie", który każdy klient otrzyma od nas 7 dni po 

zrealizowaniu zamówienia, a w nim kliknąć w przekierowanie do dodanie opinii o produkcie. Po 

przekierowaniu na stronę otozegarki.pl należy wypełnić formularz z opinią, podając swoje dane i 

zgłoszenie konkursowe. Wypełniając formularz oświadczasz, że bierzesz udział w konkursie i 

zapoznałeś się z jego regulaminem oraz go akceptujesz. Dodając opinię Uczestnik oświadcza, że 

zapoznał się z Regulaminem Konkursu. Datą zgłoszenia do udziału w konkursie przez tą opcję, jest 

data dodania opinii. 

5.1.2. OPCJA DLA OSÓB, KTÓRE NIE DOKONAŁY ZAKUPU W NASZYM SKLEPIE, ALE ZNAJĄ OCENIANY 

PRODUKT - Należy wybrać produkt na naszej stronie Otozegarki.pl i przejść do sekcji "Opinie 

klientów" lub kliknąć na „gwiazdki”/"Opinie", które znajdują się przy nazwie produktu. Następnie 

należy wypełnić pola formularza dodawania opinii, pamiętając o poprawnym podaniu swoich danych. 

Po dodaniu opinii na stronie produktu należy wysłać wiadomość e-mail na adres 

konkurs@otozegarki.pl z informacją o udziale w konkursie, podając dane: link do produktu, do 

którego dodana została opinia, NICK lub imię i nazwisko użyte podczas dodawania opinii oraz numer 

telefonu do kontaktu. Prosimy o dodanie formuły "Akceptuję regulamin konkursu "Konkurs na 

opinię" dostępny na stronie https://www.otozegarki.pl/konkurs-na-opinie” lub innej formie, która 

formalnie potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu konkursu. Datą zgłoszenia 

do udziału w konkursie przez tą opcję, jest data przesłania wiadomości e-mail ze zgłoszeniem dodanej 

opinii do konkursu (pkt. 5.1.2. niniejszego regulaminu). 

5.2. Osoby, które w formularzu podadzą nieprawidłowe dane lub nie spełnią ww. warunków, zostaną 

wykluczone z udziału w Konkursie. 

5.3. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich 

danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu. 

5.4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. 

5.5. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na bezpłatne i bezterminowe 

wykorzystywanie przez Organizatora dodanych treści, zdjęć, filmów, jak również udziela 

Organizatorowi nieodpłatnego i bezterminowego prawa na dokonywanie dowolnych opracowań i 

modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a 

w szczególności do publikacji przesłanego zgłoszenia na wszelkich podsumowaniach, opracowaniach, 

profilach społecznościowych Organizatora jak i na jego stronie oraz w opiniach o produkcie na stronie 

otozegarki.pl 

5.6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska / Nicku czy też nazwy 

identyfikującej, w materiałach związanych z Konkursem. 

https://www.otozegarki.pl/konkurs-na-opinie


6. Zwycięzcy i nagrody 

6.1. W konkursie biorą udział wszystkie prace nadesłane organizatorowi, spełniające postanowienia 

regulaminu konkursu oraz wszystkie opinie wystawione na stronie otozegarki.pl, spełniające 

postanowienia Regulaminu konkursu. 

6.2. Wyboru zwycięzców dokonuje w ciągu 15 dni od daty zakończenia konkursu jury złożone z 

pracowników sklepu Otozegarki.pl. 

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Uczestnikiem z prośbą o dosłanie 

wybranych danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody rzeczowej lub celem korekty 

danych lub w każdym innym przypadku, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba ze strony Organizatora. 

Brak odpowiedzi zwrotnej w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości oznacza 

zgłoszenie jako niekompletne, które nie będzie brane pod uwagę przy wybieraniu nagrody. 

6.4. Nagrodami w konkursie są bony wartościowe do wykorzystania na zakupy w sklepie 

internetowym Otozegarki.pl o wartościach: - 300 zł za I miejsce w konkursie - 200 zł za II miejsce w 

konkursie - 100 zł za III miejsce w konkursie. Łączna wartość nagród w I edycji konkursu wynosi 600 

zł. 

6.5. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.  

6.6. Wyniki ogłoszone zostaną do 15 dni od daty zakończenia konkursu. Zwycięzcy zostaną 

powiadomieni o wygranej drogą mailową, a zwycięskie opinie zostaną opublikowane i wyróżnione na 

stronie z podsumowaniem i wynikami konkursu lub w innych mediach Organizatora, w tym także 

mogą zostać opublikowane na mediach społecznościowych Organizatora, w tym na profilu na 

Facebooku 

6.7. Nagroda – kod – bon wartościowy - zostanie przesłana laureatowi na adres mailowy podany w 

mailu weryfikacyjnym, w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.  

6.8. Nie ma możliwości wymiany bonu podarunkowego na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik konkursu 

ma prawo zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę 

trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę 

rekompensaty. Bon podarunkowy – kod – ważny jest 6 miesięcy od daty wydania przez Organizatora i 

przekazania go Laureatowi. 

 

7. Przetwarzanie danych osobowych 

7.1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas trwania konkursu jest Saxo Group sp. z 

o.o. sp.k., z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 52A , 44-100 Gliwice. Biorąc udział w konkursie 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko klienta, adres 

e-mail) przez Organizatora konkursu, w celach związanym z organizacją, przebiegiem i 

rozstrzygnięciem konkursu oraz przetwarzania tych danych osobowych dla potrzeb marketingowych 

oraz promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst. 

jedn. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).  

7.2. Uczestnicy biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na otrzymanie wiadomości e-mail z zachętą 

do dołączenia do Bazy Klientów. Dołączenie do bazy jest równoznaczne ze zgodą otrzymywanie 

informacji handlowych drogą elektroniczną na urządzenia końcowe w formie wiadomości e-mail w 

rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. 

7.3. Uczestnicy konkursu mają prawo do dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych – aby 

tego dokonać należy przesłać zmiany lub rezygnację na maila sklep@otozegarki.pl  

7.4. Administrator zobowiązuje się gromadzić i przechowywać dane Uczestników konkursu zgodnie z 



obowiązującym prawem i zobowiązuje się nie sprzedawać danych innym podmiotom. Gromadzone 

dane chronione są z najwyższą starannością. 

8. Postanowienia końcowe 

8.1. W rozliczeniu nagrody zastosowano zwolnienie podatkowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 

ustawy o PIT. 

8.2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w Internecie pod adresem: 

https://www.otozegarki.pl/konkurs-na-opinie  

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. O 

zmianach poinformuje na swojej stronie internetowej Otozegarki.pl.  Zmiany obowiązują od dnia 

ogłoszenia na stronie Organizatora. 

8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie 

przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia trwania 

konkursu oraz zmiany terminu publikacji wyników Konkursu 

8.6. Organizator ma prawo w dowolnym etapie konkursu wykluczyć z konkursu Uczestnika, który 

naruszy niniejszy Regulamin Konkursu. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika 

konkursu warunków niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do 

nadesłanej wypowiedzi, organizator zastrzega sobie prawo do: wykluczenia uczestnika z konkursu, 

odmowy przekazania nagrody, wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia 

wątpliwości, w przypadku wcześniej przyznanych nagród do dochodzenia ich zwrotu oraz 

naprawienia szkody. 

8.7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

Organizator. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

przepisy obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem 

będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Dokumentem 

określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej: https://www.otozegarki.pl/konkurs-na-opinie  

8.8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 

Regulaminie. 

https://www.otozegarki.pl/konkurs-na-opinie
https://www.otozegarki.pl/konkurs-na-opinie



