
 

 
REGULAMIN KONKURSU EURO 2020 

(dalej: „Regulamin”) 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu jest MARITEX Leszek Łosin Sp. j. z siedzibą w Gdyni, 81-577,  

przy ul. Rdestowej 53d, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880720, 
NIP: 9581659572, REGON: 221578676, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 5.000 zł, który to 
kapitał zakładowy został opłacony w całości, dalej zwana „Organizatorem”. 

2. Niniejszy Regulamin określa konkurs, którego przedmiotem jest prawidłowe wytypowanie zwycięzcy 
turnieju EURO 2020 zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie: www.maritex.com.pl w terminie 
do 18.06.2021 r. (dalej: „Konkurs”). 

3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, wskazanej w ustępie 
powyżej. Udział w Konkursie jest możliwy po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego na 
wskazanej wyżej stronie internetowej Organizatora.  

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loteriom 

promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.). 

6. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje 
zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika 
Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie i informacji 
o Konkursie, zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora (dalej: „Informacja o konkursie”) lub  
w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie 
Uczestnika oraz odmowy przyznania nagrody w przypadku, gdy: 
a) Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu 

nagrody; 
b) Uczestnik Konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów 

umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych; 
c) Uczestnik Konkursu przesyła treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami;  
Organizator poinformuje Uczestnika o wykluczeniu z udziału w Konkursie (poprzez wiadomość prywatną 
za pośrednictwem poczty elektronicznej), wskazując przyczynę wykluczenia. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za brak poinformowania z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności problemów 
technicznych w działaniu komunikatora lub błędne wskazanego adresu poczty elektronicznej przez 
Organizatora. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci 
Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz za sposób ich 
konfiguracji. 

10. Informacje o Konkursie będą przekazywane w sposób lub sposoby wskazane w ustępie 2. powyższej na 
podstawie decyzji Organizatora. 

 
II. UCZESTNICY KONKURSU 
1. Uczestnictwo w Konkursie, jak również podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest 

dobrowolne i nieodpłatne. Podanie danych związanych z udziałem oraz zgłoszenie do Konkursu jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które prawidłowo wypełnią 
formularz zgłoszeniowy. (dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”). 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad w Regulaminie oraz informacji o 
Konkursie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
Konkursie. 

4. Organizator Konkursu, jako administrator danych osobowych zbiera dane uczestników ( imię, nazwisko, 
adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzał w 
celu realizacji Konkursu, ogłoszenia wyników i przyznania nagrody. Przystąpienie do Konkursu oznacza 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
a) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu; 
b) prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego, wskazanego w 

punkcie I ust. 3 powyżej. 
 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 18.06.2021 r., godzina 23:59. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dniu 

23.07.2021 r. Do Konkursu można przystąpić wyłącznie poprzez zgłoszenie w formie wskazanej w 
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Informacji o Konkursie. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która prawidłowo wytypuje zwycięzcę 
turnieju EURO 2020.  

2. W Konkursie wezmą udział tylko ci Uczestnicy, którzy w zgłoszeniu zamieszczą wszystkie wymagane i 
wskazane w formularzu zgłoszeniowym dane. Wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod 
uwagę. 

3. Potencjalne odwołanie uczestnictwa w Konkursie należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres mailowy Organizatora, wskazany w Informacji o Konkursie w terminie do ogłoszenia zwycięzcy 
Konkursu. 

4. Zwycięzca Konkursu, który prawidłowo wytypuje zwycięzcę turnieju EURO 2020, zostanie wyłoniony 
w drodze losowania. W przypadku  wskazania prawidłowej odpowiedzi przez więcej niż jednego 
Uczestnika, zwycięzca zostanie wybrany drogą ponownego losowania przez Organizatora. 

5. Decyzja Organizatora o wylosowanym zwycięzcy jest ostateczna i niepodważalna  
(nie przysługuje od nich odwołanie). Organizator w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczny. 

6. Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia wyłącznie jeden raz. W przypadku wielokrotnego zgłoszenia 
pod uwagę brane będzie ostatnie zgłoszenie. 

7. Zgłoszenia, które są obraźliwe, niezwiązane z tematem, zawierają przekleństwa i różnego rodzaju 
niestosowne komentarze zostaną uznane za spam, włącznie z reklamą innych produktów i zostaną 
natychmiast usunięte. 

 
IV. NAGRODY 
1. Nagrodą w Konkursie jest oficjalna piłka EURO 2020. Oficjalna informacja o zwycięzcy Konkursu zostanie 

ogłoszona na stronie internetowej Organizatora: www.maritex.com.pl oraz na profilach w mediach 
społecznościowych, prowadzonych przez Organizatora. 

2. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi w wiadomości  e-mail w terminie 
14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody, zawierającej informacje o danych 
zwycięzcy (imię, nazwisko, adres do wysyłki, nr telefonu). Nie wysłanie wiadomości z danymi adresowymi 
w zakreślonym wyżej terminie skutkuje utratą prawa do Nagrody i wybraniem innego zwycięzcy.  
W przypadku, jeżeli Informacja o Konkursie przewiduje inne zasady lub termin odebrania Nagrody, 
wiążące są warunki wskazane w Informacji o Konkursie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących 
po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: podania danych po upływie wyznaczonego 
terminu, podania błędnych danych lub niemożności odbioru Nagrody przez Uczestnika w zakreślonym 
terminie. 

4. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

5. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody. W takim przypadku Organizator wybierze innego Uczestnika. 
Uczestnik nie może jednak przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 

6. Nagroda do zwycięzcy zostanie wysłana w ciągu 14 dni roboczych od daty opublikowania informacji o 
zwycięzcy Konkursu. 

 
 

V. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH 
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na 

zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację podanych danych osobowych (imię oraz 
miejscowość zamieszkania) na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach Organizatora w 
mediach społecznościowych, w przypadku przyznania Uczestnikowi Nagrody. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 o ochronie danych osobowych 
oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i 

rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagrody w Konkursie. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak tej zgody uniemożliwia uczestnictwo w 

Konkursie. 
6. W zakresie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do: 

a) wglądu do swoich danych, 
b) poprawiania i zmiany,  
c) żądania zaprzestania ich przetwarzania, 
d) wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, 
f) żądania usunięcia danych, 
g) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
h) żądania przekazania danych innemu administratorowi danych, 
i) żądania udzielenia informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych, 
j) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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k) Żądania zgłoszone przez Uczestnika pozostają bez wpływu na dotychczas dokonane przez 
Organizatora czynności. Organizator ma obowiązek poinformowania Uczestnika o sposobie 
wykonania żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

7. Organizator przekaże dane Uczestnika, który otrzymał nagrodę do odpowiedniego urzędu skarbowego, 
jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez czas do rozstrzygnięcia i rozliczenia 
Konkursu, nie dłużej niż 1 rok, za wyjątkiem danych Uczestnika, który otrzymał Nagrodę – te dane będą 
przechowywane przez czas wynikający z przepisów prawa podatkowego 

9. Dane Uczestnika mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotowi współpracującemu  
z Organizatorem wyłącznie w celach związanych z Konkursem. 

10. Dane Uczestnika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 
 

VI. REKLAMACJE 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu zobowiązani 

są zgłaszać na piśmie. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 
Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 
poleconym na adres Organizatora lub na adres e-mail podany w informacji o Konkursie. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w takiej samej formie, w jakiej została wniesiona reklamacja 
tj. listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji lub wiadomością e-mail na adres, 
z którego wysłana została reklamacja. 

 
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 
1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich 

w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych lub zdjęć 
osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. 

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników 
Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub niepełne dokonane zgłoszenia przez 
Uczestników Konkursu. 

3. Organizator odpowiada za wydanie Nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz 
Informacji o Konkursie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z 
Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 
 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy Regulamin oraz Informacja o Konkursie stanowią jedyne dokumenty określające zasady 

funkcjonowania Konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, zawieszenia lub zmiany czasu trwania Konkursu z 

ważnych przyczyn nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie 
internetowej Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

3. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania 
zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu. 
Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Zmiany wchodzą w życie z dniem ich 
ogłoszenia. 

4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, 
będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod 
adresem e-mail: maritex@maritex,com.pl . Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych od 
daty dostarczenia wiadomości. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie 
postanowień Regulaminu. 

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany w ust. 
6 powyżej z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę 
prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

8. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 
https://www.maritex.com.pl/files/eMaritex/pliki/regulamin_konkursu_euro.pdf. Regulamin obowiązuje od 
chwili rozpoczęcia Konkursu. 

https://www.maritex.com.pl/files/eMaritex/pliki/regulamin_konkursu_euro.pdf

