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REGULAMIN KONKURSU 

„BEZDOTYKOWE OTWIERANIE” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu „Bezdotykowe otwieranie” zwanego dalej „Konkursem” jest 

dormakaba Polska sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. 

Warszawskiej 72, 05-520 Konstancin-Jeziorna, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000083569, 

NIP: 527-10-26-899, o kapitale zakładowym 10.000.000,00 PLN, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Bezdotykowe otwieranie” i ma charakter 

ogólnopolski. Informacje o Konkursie będą przekazywane aktualnym klientom za 

pośrednictwem e-maila (tam, gdzie została wyrażona zgoda na przekazywanie 

informacji drogą elektroniczną). Organizator prowadzi również kampanię 

„Bezdotykowe otwieranie”, w ramach której przeprowadzany będzie Konkurs, za 

pośrednictwem portali społecznościowych Facebook i LinkedIn. 

3. Konkurs trwać będzie od 22.03.2021 r. do 30.09.2021 r. (termin ten zawiera także 

okres wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji). Dokonywanie zgłoszeń do 

udziału w Konkursie w sposób opisany w § 2 ust 2. Regulaminu możliwe jest w 

okresie od 22.03.2021 r. do 31.05.2021 r. 

4. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.dormakaba.pl   

5. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora dotyczące wydania nagród i 

nie jest loterią ani inną grą, której wynik zależy od przypadku. 

 

§2 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

 

1. Konkurs kierowany jest do obecnych i przyszłych (potencjalnych) klientów 

Organizatora, przy czym w konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

http://www.dormakaba.pl/
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a) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu przez Uczestnika znajdującego się na 

stronie www.dormakaba.pl  

b) podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie 

www.dormakaba.pl wymaganych danych; 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w formularzu zgłoszeniowym danych 

osobowych w celu udziału w Konkursie; 

d) udzielenie odpowiedzi na pytania stanowiące Zadanie Konkursowe;  

e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w postaci zapisania do newslettera 

dormakaba Polska e-maila podanego w zgłoszeniu;   

f) wysłanie zgłoszenia za pomocą strony www.dormakaba.pl  

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki 

uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie i która ukończyła 18 

lat, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz osób z nimi spokrewnionych. 

Przez osoby spokrewnione rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. W 

przypadku nadesłania więcej niż jednego zgłoszenia, będzie brane pod uwagę tylko 

pierwsze nadesłane zgłoszenie. 

5. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne. 

Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do 

udziału w Konkursie. Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez wysłanie 

zgłoszenia z odpowiedzią na pytania stanowiące Zadanie Konkursowe potwierdza, że 

spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z Konkursem oraz że 

akceptuje postanowienia Regulaminu. 

 

§ 3 

ZADANIE KONKURSOWE 

 

1. Zadanie Konkursowe polega na obejrzeniu filmu i zdjęcia dostępnego na stronie 

https://www.dormakaba.com/pl-pl/produkty-i-

rozwi%C4%85zania/rozwi%C4%85zania-systemowe/higiena-i-ochrona-przed-

infekcjami/konkurs- a następnie na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania: 

a) Kto jest lektorem w filmie „Bezdotykowe otwieranie”? 

http://www.dormakaba.pl/
http://www.dormakaba.pl/
https://www.dormakaba.com/pl-pl/produkty-i-rozwi%C4%85zania/rozwi%C4%85zania-systemowe/higiena-i-ochrona-przed-infekcjami/konkurs-
https://www.dormakaba.com/pl-pl/produkty-i-rozwi%C4%85zania/rozwi%C4%85zania-systemowe/higiena-i-ochrona-przed-infekcjami/konkurs-
https://www.dormakaba.com/pl-pl/produkty-i-rozwi%C4%85zania/rozwi%C4%85zania-systemowe/higiena-i-ochrona-przed-infekcjami/konkurs-
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b) Podaj nazwę jednego z produktów bezdotykowego otwierania, który pojawił się w 

filmie.  

c) Nadaj imię kobiecie w czerwonym swetrze, występującej na zdjęciu dołączonym do 

formularza zgłoszeniowego. 

Warunkiem udziału w Konkursie jest odpowiedź na wszystkie trzy pytania podane 

powyżej. 

2. Zgłoszenia nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa i muszą być zgodne z 

dobrymi obyczajami. W Konkursie nie zostaną uwzględnione (zostaną wykluczone) 

zgłoszenia, które zawierać będą: 

a) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub dyskryminujące lub 

b) nawołania do przemocy lub mające wydźwięk nietolerancyjny lub 

c) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie. 

 

 

§ 4 

NAGRODY  

 

1. Nagrodami w Konkursie są:   

a) Dla trzech zwycięzców Konkursu – nagroda rzeczowa w postaci iPhone XR o 

wartości 2249,00 (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć 00/100) 

złotych wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 224,90 zł (słownie: 

dwieście dwadzieścia cztery 90/100) złotych, w celu odprowadzenia zryczałtowanego 

podatku od łącznej wartości nagrody; 

b) Dla pierwszych 500 uczestników Konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na 

pytanie, o którym mowa w § 3 ust 1 a) Regulaminu - 500 zestawów gadżetów 

dormakaba o wartości do 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100) złotych.  

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech 

nagród rzeczowych ani ich wyboru, a także nie przysługuje prawo do otrzymania  

ich ekwiwalentu pieniężnego. 

3. Uczestnik nie może zostać nagrodzony wielokrotnie w ramach Konkursu.  

4. Nagrody są wydawane z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1991 roku 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przy czym 

dodatkowa nagroda pieniężna połączona z nagrodą główną, o której mowa w ust 1 lit 

a) nie jest wydawana nagrodzonemu Uczestnikowi, ale przekazywana przez 
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Organizatora jako płatnika do właściwego urzędu skarbowego na pokrycie 

zryczałtowanego podatku od nagród.  

 

§ 5 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY 

SPOSÓB WYDANIA NAGRODY 

 

1. Wszystkie Zadania Konkursowe nadesłane do Konkursu w sposób, określony w § 2 

ust. 2 Regulaminu w okresie wskazanym w § 1 ust. 3 powyżej podlegają ocenie 

Komisji konkursowej powołanej przez Organizatora. Komisja konkursowa składać się 

będzie z 3 przedstawicieli Organizatora. Z posiedzenia Komisji konkursowej zostanie 

sporządzony protokół. 

2. Komisja dokona oceny nadesłanych zgłoszeń po zakończeniu okresu trwania 

Konkursu, w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia przesyłania zgłoszeń do 

udziału w Konkursie, czyli nie później niż 10.06.2021 roku.  

3. Komisja dokona oceny zgłoszeń pod kątem prawidłowego udzielenia odpowiedzi na 

wszystkie trzy pytanie konkursowe i wybierze 500 pierwszych zgłoszeń z 

prawidłowymi odpowiedziami. Liczy się data i godzina (minuty) wysłania formularza 

zgłoszeniowego z rozwiązanym Zadaniem Konkursowym. 

4. Uczestnicy, którzy przesłali prawidłowo rozwiązane Zadanie Konkursowe i których 

zgłoszenie było w puli, o której mowa w ust 3 powyżej otrzymają nagrody, o których 

mowa w § 4 ust. 1 b) Regulaminu.  

5. Spośród Uczestników, o których mowa w ust. 4 powyżej Komisja dokona wyboru 

najciekawszych odpowiedzi na trzecie pytanie Zadania Konkursowego, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 lit c) Regulaminu. 

6. Komisja dokona oceny trzeciej części zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit c) 

Regulaminu i przyzna dodatkowo trzy nagrody, o których mowa w § 4 ust. 1 lit a) 

Regulaminu.  

7. Organizator informuje wszystkich nagrodzonych Uczestników Konkursu 

(„Zwycięzców”) o wygranej za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej jeden raz na 

adres poczty elektronicznej wskazanej w zgłoszeniu do udziału w Konkursie w 

terminie trzech dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. W odpowiedzi na 

otrzymany e-mail o wygraniu danej nagrody w Konkursie, Zwycięzca zobowiązany 

jest przysłać na adres poczty elektronicznej, z którego dostanie informacje o wygranej, 



 5 

e-mail zawierający następujące dane Zwycięzcy: imię, nazwisko, adres wysyłki 

nagród, numer telefonu komórkowego Zwycięzcy. 

8. W przypadku niewysłania przez Zwycięzcę e-maila, o którym mowa w ust. 7 powyżej, 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Organizatora powiadomienia 

go o wygranej, Zwycięzca traci prawo do nagrody. 

9. W sytuacji opisanej w ust. 8 powyżej, Komisja wybierze nowego Zwycięzcę lub 

Zwycięzców w przeciągu kolejnych 3 dni roboczych po upływie terminu 

wymienionego w ust. 8 powyżej. W przypadku, gdy nie będzie odpowiedniej liczby 

zgłoszeń i nie uda się rozdysponować wszystkich nagród nagrody zostają w 

dyspozycji Organizatora.   

10. Nagrody wydawane są do 15.07.2021 r. poprzez wysyłanie ich przesyłką pocztową lub 

pocztą kurierską na adres Zwycięzcy wskazany w informacji, o której mowa w ust. 7 

powyżej.  

11. Zwycięzcom, którym przyznana zostanie również nagroda, o której mowa w § 4 ust. 1 

lit. a) Regulaminu będą zobowiązani do podania Organizatorowi dodatkowo 

następujących danych przed otrzymaniem nagrody: numer PESEL, data urodzenia, 

adres zamieszkania, właściwy dla podatnika urząd skarbowy, tak aby Organizator 

mógł odprowadzić za Zwycięzcę podatek od wartości nagrody.  

 

§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE, NADZÓR NAD 

PRZEPROWADZENIEM KONKURSU 

 

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, czuwa Komisja konkursowa, , o której 

mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.  

2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu powinny być zgłaszane na 

piśmie, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu, będącym 

podstawą reklamacji, nie później jednak niż do dnia 15.08.2021 roku. O prawidłowym 

terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

3. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania 

Uczestnika Konkursu, adres e-mail podany w zgłoszeniu do udziału w Konkursie, 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje powinny być 

przesyłane na adres Organizatora. 
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4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w ust. 1 powyżej w 

terminie 14 dni od dnia ich wpłynięcia do Organizatora wraz z powiadomieniem 

Uczestnika o reklamacji. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez 

Uczestnika Konkursu z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. 

6. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów Regulaminu są wykluczone z 

Konkursu i nie podlegają ocenie przez Komisję. Wykluczenia z Konkursu dokonuje 

Komisja, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

 

§ 7 

DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z przepisami 

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) oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników 

Konkursu są przetwarzane jedynie co celów przeprowadzenia Konkursu oraz 

dostarczenia nagród, oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jak również w 

celu sprawozdawczości księgowej i podatkowej (zgodnie z odrębnymi przepisami), po 

czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie usunięte.  Dane osobowe 

Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do kompleksowego 

przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród, przeprowadzenia ewentualnych 

postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz będą przechowywane do 

momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych, 

wynikającego z przepisów prawa. Dane osobowe w postaci adresu e-mail podawanego 

przy zapisywaniu się do newslettera dormakaba Polska będą przetwarzane także po 

zakończeniu Konkursu do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika w celach 

komunikacji marketingowej z Uczestnikiem Konkursu. 

2. Administratorem danych jest Organizator: dormakaba Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 72, 05-520 

Konstancin-Jeziorna, adres e-mail: personaldata.pl@dormakaba.com   

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez nich 

zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

mailto:personaldata.pl@dormakaba.com


 7 

osobowych, a w zakresie sprawozdawczości księgowej i podatkowej także na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestników również na podstawie art. 

6 ust 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj. na podstawie 

uzasadnionego interesu Organizatora, dotyczącego oceny zasadności ewentualnych 

reklamacji i innych roszczeń zgłaszanych przez Uczestników w związku z udziałem w 

Konkursie. Dane osobowe Zwycięzców, podawane przez nich pocztą elektroniczną 

będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych tj. na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, 

dotyczącego prawidłowego wykonania Konkursu, wydania nagród i odprowadzenia 

zryczałtowanego podatku od nagrody. 

4. Uczestnik Konkursu może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Oświadczenie o wycofaniu zgody może być złożone w formie zwykłej pisemnej lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Konkursie.  

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma również prawo 

do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie 

przetwarzania jego danych osobowych. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

8. Uczestnik Konkursu ma także prawo do żądania przeniesienia danych. 

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Organizator jako administrator danych informuje, że dane osobowe Uczestnika 

Konkursu nie będą profilowane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

11. Jako że udział w Konkursie jest dobrowolny, podanie danych osobowych jest również 

dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak wzięcie udziału w 

Konkursie i/lub dostarczenie ewentualnej nagrody oraz ew. odprowadzenie 

zryczałtowanego podatku od nagrody. 
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§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone 

niniejszym Regulaminem. 

2. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione 

przez Uczestnika na osobę trzecią. 

3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie. W 

tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie na adres Organizatora. W przypadku 

rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe 

takiego Uczestnika. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.  

 


