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Regulamin Konkursu  

„Ogrodowe LOVE”  
z dnia 01.08.2019 r. 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady Konkursu „Ogrodowe LOVE” przeprowadzanego na łamach serwisu Murator.pl w 
dniach od 01.08.2019 do 31.08.2019 r. 

2. Organizatorem konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie (04-190), przy ul. Jubilerskiej 10, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, REGON 
010750727, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000, 00 złotych, (zwany dalej: 
“Organizatorem”). 

3. Sponsorem nagród jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie (04-190), przy ul. Jubilerskiej 10.  
4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie w serwisie Murator.pl, pod adresem  

ogrodowelove.murator.pl. 

5. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, z wyłączeniem pracowników i współpracowników TIME SA. 

II Zasady Konkursu 

1. Celem przeprowadzenia konkursu jest popularyzacja terenów zielonych umożliwiających odpoczynek  
i rekreację oraz pozytywnego wpływu terenów zielonych na środowisko.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie: 01.08.2019 do 31.08.2019 r 
3. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić warunki punktu I.5, punktu II.4. niniejszego regulaminu. 
4. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe:  

a. zapoznać się z opisem konkursu na stronie ogrodowelove.murator.pl  
b. przesłać zdjęcie ulubionego „zielonego” miejsca – skweru, parku, ogrodu, tarasu lub balkonu  
c. napisać krótkie uzasadnienie do zdjęcia „Jak najchętniej spędzasz czas w otoczeniu zieleni i co ci to daje”.  
d. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu konkursu oraz pozostawienie 

wymaganych w formularzu konkursowym danych osobowych.    

III Wybór laureatów konkursu 

1. Laureatami konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi i zdjęcia konkursowe Komisja Konkursowa uzna za 
najciekawsze i najbardziej oryginalne. Oceniane będą kreatywność i umiejętność formułowania wypowiedzi, 
kompozycja zdjęcia. Spośród osób, które prześlą zgłoszenia konkursowe, Komisja konkursowa wybierze 40 
laureatów, wśród których zostaną wyłonieni zwycięzcy nagród zgodnie ze specyfikacją z pkt. IV.  

 

IV Nagrody konkursu   

1. Nagrody w konkursie:  
a. 10x nagroda finansowa w wysokości 200 zł brutto  
b. 30x nagroda książkowa – „Odlotowy ogród” wartości 38 zł 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 5.09.2019 i tego samego dnia na stronie zostanie opublikowana 
lista laureatów zawierająca imię oraz pierwszą literę nazwiska. 
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3. Laureat zostanie poinformowany o fakcie wygranej drogą mailową. Informacja o wygranej zostanie wysłana 
na podany wcześniej (podczas zgłoszenia do konkursu) adres mailowy. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za nieodebranie przez laureata informacji o wygranej w przypadku podania błędnego lub 
nieaktualnego adresu mailowego, bądź też w przypadku niepoinformowania go niezwłocznie o zmianie adresu, 
w trakcie trwania konkursu i przesyłania wiadomości Laureatom. 
 

4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:  
Redaktor prowadzący Murator.pl – Agnieszka Żuber 
Redaktor prowadzący Dział Ogród – Magdalena Michalak 
Dyrektor Marketing Budowa – Irena Walczak 

 
5. Komisja Konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulaminem. 
6. Nad prawidłowością przebiegu konkursu i pracy Komisji Konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora. 
7. Nagrody zostaną wysłane laureatom w terminie do 30 dni od daty poinformowania Laureata o wygranej  

i odesłania przez Laureata danych niezbędnych do realizacji nagrody (imię, nazwisko, ulica, miejsce 
zamieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon, numer konta bankowego przy nagrodach finansowych). 

8. W przypadku niepodania przez laureata Danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie 14 dni od e-
mailowego powiadomienia laureata o przyznaniu nagrody nagroda przechodzi na własność organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu. 
10. Uczestnicy mogą zgłosić wiele prac, ale jednej osobie przysługuje tylko jedna nagroda.  
11. Przed wydaniem nagrody, której wartość przekracza 2000 zł brutto, Organizator pobierze od laureata i 

odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego podatek od nagród w wysokości 10% wartości nagrody (na 
podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) . Zapłata podatku jest 
warunkiem wydania nagrody. Nie wpłacenie przez laureata kwoty podatku od nagrody w terminie 14 dni od 

daty powiadomienia laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. 

V Prawa autorskie 

1. Wszystkie osoby zgłaszające swoje wypowiedzi /zdjęcia w formularzu zgłoszeniowym oświadczają, że są ich 
autorami i przysługują im majątkowe prawa autorskie do wszystkich materiałów, które zgłaszają w konkursie.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnego i bezterminowego wykorzystania nagrodzonych 

wypowiedzi (lub ich fragmentów) oraz zdjęć w serwisie Murator.pl i miesięczniku Murator.  

VI Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny w lokalu Organizatora przy ul. Dęblińska 6, 04-189 Warszawa, od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na konkurs.murator.pl w czasie trwania konkursu i w terminie 14 
dni roboczych od jego zakończenia. 

2. Ewentualne reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej, na 
adres Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty publikacji listy laureatów. W przypadku przesłania 
reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.  

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis  
i powód reklamacji. 

4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

5. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie, najpóźniej  
w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 

6. Niniejszy konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.  
7. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki 

jego uczestników. 
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VII Dane Osobowe 

A) Klauzula informacyjna: 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu 

Administrator danych TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10 

Cele przetwarzania organizacja oraz przeprowadzenie Konkursu, publikacja listy Laureatów 
na Stronie Konkursowej oraz wydanie Nagród Laureatom 

Podstawy prawne przetwarzania Twoja zgoda, obowiązek prawny 

Odbiorcy danych podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TIME, Partnerzy 
Konkursu – w zakresie niezbędnym do realizacji Nagrody 

Prawa związane z 
przetwarzaniem danych 

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

prawo dostępu do danych oraz do ich sprostowania 

inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o 
przetwarzaniu danych 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-konkursowa  

 

B) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez TIME S.A.: 

• Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-

190 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa 

• przez e-mail: iod@grupazpr.pl 
 

• Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa 

• przez e-mail: iod@grupazpr.pl 
 

• Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Laureatów. 
Jeżeli to Ty zostaniesz  Laureatem Konkursu  – będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu opublikowania ich 
na Stronie Konkursowej oraz przekazania Ci Nagrody. Na Stronie Konkursowej opublikowane zostanie Twoje imię  
i nazwisko (tak abyś mógł w łatwy sposób dowiedzieć się o wygranej). Podstawą prawną przetwarzania Twoich 
danych jest zgoda, którą wyrażasz poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające, czyli wysłanie do nas 
zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Laureatem zadecyduje Jury 
Konkursu. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, będziemy 

przetwarzać Twoje dane także, aby wypełnić ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa. 

Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie złożysz reklamację, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu jej 
zarejestrowania oraz rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes 
polegający na konieczności weryfikacji Twojego zgłoszenia oraz możliwości obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami. 

• Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
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Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie  
z Regulaminem Konkursu przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane 
wcześniej, jeżeli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.  

Jeżeli w związku z wydaniem Ci nagrody, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji podatkowej, będziemy 

je przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.  

• Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z 
przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 

umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

Jeżeli zostaniesz Laureatem Konkursu, przekażemy Twoje dane firmie kurierskiej, która dostarczy Ci nagrodę.  
W przypadku wygranej, Twoje dane mogą zostać także przekazane Partnerom Konkursu, jednak wyłącznie  

w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania Ci Nagrody.    

• Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).  

• Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
• prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w 

przypadku, gdy przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje 
dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.  

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane 

kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej  

Prawo wycofania zgody 

Do momentu zakończenia Konkursu możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, 
wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W 
treści wiadomości musisz podać nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użyłeś w Konkursie. 
Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek 
Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

• Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub 

weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.  

 

 

Warszawa, dnia 01.08.2019 r. 


