REGULAMIN KONKURSU
„Dzień

Kobiet”

§ 1 Postanowienia ogólne
• Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Dzień kobiet”, w
którym do wygrania przeznaczono pięć voucherów o wartości 200 zł każdy, do
wykorzystania wyłącznie w sklepie internetowym www.meka-shoes.pl na zakup butów
marki MEKA.
• Organizatorem Konkursu jest Słupska Fabryka Obuwia NORD Meka Sztrajbel Sp.J., z
siedzibą w Polsce, Strzelinko 38, 76-200 Słupsk, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000005598, NIP 839-02-05-285 (zwanym dalej jako: „Organizator”).
• Konkurs odbywa się od dnia 05.03.2021 r. od momentu opublikowania zadania
konkursowego
na
profilu
MEKA
Shoes
na
Facebooku:
https://www.facebook.com/butymeka, do 08.03.2021 r. do godz. 23:59.
• Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik przystępując do
Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie
postanowienia.
• Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych.
• W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione
przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin
pracowników i współpracowników Organizatora.
• Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471) i nie podlega
regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
• Konkurs organizowany jest w celu promocji produktów Zleceniodawcy.

§ 2 Zasady konkursu
• Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie powinien wykonać następujące działania:
1. wejść na Profil Organizatora,
2. w okresie trwania Konkursu zamieścić komentarz pod postem konkursowym,
zawierający:
1. oświadczenie o treści: „Akceptuję Regulamin Konkursu „Dzień Kobiet” oraz
zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w
zakresie oraz na zasadach określonych w § 5 Regulaminu Konkursu”,

2. Pracę Konkursową, dalej zwaną: “Zgłoszeniem Konkursowym”, w ramach której
ma przedstawić historyjkę, rozpoczynającą się od słów: „W Dzień Kobiet
poszłabym/poszedłbym…” i zawierającą jedną z nazw modeli butów, dostępnych
na stronie: www.meka-shoes.pl – mogą to być: monki, oksfordy, lotniki, loafersy,
derby, trzewiki, sztyblety, plecionki lub lakierki.
• Każdy Uczestnik może opublikować dowolną liczbę zgłoszeń, przy czym wygrać może
tylko jedną nagrodę. W przypadku wysłania większej liczby zgłoszeń niż jedno,
Organizator decyduje, które z nich jest brane pod uwagę w konkursie.
• Ostateczny termin opublikowania Zgłoszenia Konkursowego mija 08.03.2021 o godzinie
23.59. Zgłoszenia spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą
rozpatrywane.
• Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez
Organizatora. Komisja oceniać będzie Zgłoszenia Konkursowe Uczestników oraz
decydować będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród.
Komisja dokona oceny Prac Konkursowych pod kątem: zgodności z Zadaniem
Konkursowym, oryginalności i atrakcyjności.
• Zwycięzcy Konkursu, po weryfikacji wszystkich Zgłoszeń pod kątem zgodności z
niniejszym Regulaminem, zostaną wyłonieni do 12.03.2021 do godz. 18:00, o czym każdy
z nich niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Organizatora w formie wiadomości
prywatnej przesłanej na konto Facebook Zwycięzcy wraz z informacją, jakie dane
Zwycięzcy będą potrzebne do przekazania nagrody.

§ 3 Nagrody w Konkursie
• Każdy Zwycięzca zostanie nagrodzony voucherem o wartości 200 zł do sklepu
internetowego MEKA Shoes na zakupy. Zakupy można wykonać wyłącznie w sklepie:
https://meka-shoes.pl/. W konkursie zostanie wyłonionych 5 Zwycięzców.
• Nagrody rzeczowe zostaną powiększone o kwotę w wysokości 11,11% wartości Nagrody
rzeczowej (dalej jako „Nagroda Pieniężna”). Nagroda Pieniężna nie zostanie wydana,
lecz przekazana na poczet pokrycia podatku od nagrody o wartości 10% sumy wartości
Nagrody rzeczowej oraz Nagrody pieniężnej.
• Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju lub
gotówkę.
• Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na
osoby trzecie.
• Zwycięzcy, po otrzymaniu wiadomości z zawiadomieniem o wygraniu konkursu, są
zobowiązani skontaktować się z Organizatorem do dnia 15.03.2021. drogą elektroniczną,
poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook na profilu MEKA Shoes, podając dane
niezbędne do wysyłki Nagrody i rozliczenia podatku od wygranej: imię, nazwisko, PESEL

lub NIP, adres e-mail, na który zostanie wysłana nagroda. W przypadku nieotrzymania
przez Organizatora do dnia 12.03.2021 r. wskazanej wiadomości od Zwycięzcy Konkursu,
Organizator jednokrotnie ponowi w dniu 12.03.2021 r. powiadomienie o wygraniu
konkursu, przesyłając ponownie taką wiadomość na konto Facebook Zwycięzcy.

§ 4 Reklamacje
• Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować do Organizatora pod
adres mailowy: m.knap@nord-shoes.pl.
• Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej
otrzymania.
• Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego
mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
• Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika,
adres korespondencyjny oraz opis reklamacji.

§ 5 Dane osobowe oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku
• Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
• Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu na podstawie art.
919 Kodeksu cywilnego (przyrzeczenie nagrody). Podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla przystąpienia przez Uczestnika do
Konkursu zgodnie z Regulaminem. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed jej cofnięciem.
• Uczestnik Konkursu ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia
przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma
prawo do przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 15-21 RODO. W celu realizacji tych
uprawnień można kontaktować się z Organizatorem poprzez przesłanie wiadomości
prywatnej do profilu Facebook marki Meka Shoes.
• Dane Uczestników są przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i rozpatrzenia
reklamacji. Zgłoszenia są przetwarzane do czasu usunięcia z profilu marki Meka Shoes na
Facebooku oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że prawo Unii lub
prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
• Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi w
zakresie obsługi prawnej ewentualnych naruszeń regulaminu i prawa oraz Zleceniodawca
Konkursu.

• Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku
naruszenia zasad opisanych w Regulaminie, powszechnie obowiązujących przepisów
prawa bądź postępowanie nierzetelne, nieetyczne i w jakikolwiek sposób sprzeczne z
zasadami współżycia społecznego. Wykluczenie z Konkursu oznacza wygaśnięcie
ewentualnego prawa do Nagrody.
Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia
i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani powiązany
z Facebookiem.

