Regulamin Konkursu „Wakacje z Rest Lords”
zwany dalej „Regulaminem”
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wakacje z Rest Lords”.
2.Organizatorem Konkursu „Wakacje z Rest Lords” jest Rest Lords sp. z o.o.
z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Szewczenki 7 lok. 11, 10-274 Olsztyn, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000780982, posiadająca numer NIP 7393926470 i numer REGON 383085620
(zwana dalej „Organizatorem”).
3.Fundatorem nagród w Konkursie jest Rest Lords sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie,
przy ulicy Szewczenki 7 lok. 11, 10-274 Olsztyn, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000780982,
posiadająca numer NIP 7393926470 i numer REGON 383085620.
4.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami
serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter i Youtube, a serwisy
te nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania,
komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy
administratora ww. serwisów społecznościowych. Powyższe zwolnienie
nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu
w związku z udziałem w Konkursie.
5.Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Konkurs - grę, w której uczestniczy się nieodpłatnie, udzielając odpowiedzi
na pytanie konkursowe, a organizator prowadzący konkurs oferuje wygrane
pieniężne lub rzeczowe.
b) Uczestnik - osoba, która chce przystąpić do Konkursu.
c) Pytanie konkursowe - pytanie, na które uczestnik konkursu biorąc udział
w konkursie udziela odpowiedzi.
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d) Odpowiedź konkursowa - odpowiedź na pytanie konkursowe, która do czasu
rozwiązania konkursu jest tajna.
e) Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnego fotela masującego
lub foteli masujących z oferty Organizatora, dokonany z dołączonym kuponem
konkursowym i dokonany w czasie trwania sprzedaży promocyjnej.
f) Kupon konkursowy – specjalnie przygotowany na potrzeby konkursu kupon,
który dołączony jest do każdego Zakupu promocyjnego. Na każdym Kuponie
konkursowym podany jest jego unikatowy kod, unikatowy numer fotela
masującego oraz ilość możliwych odpowiedzi na pytanie konkursowe, jakie
Uczestnik Konkursu może udzielić w związku z dokonanym zakupem
promocyjnym.
g) Sprzedaż promocyjna – sprzedaż dokonana w okresie trwania konkursu
dotycząca wszystkich foteli masujących z oferty Organizatora, z wyłączeniem
innych usług lub towarów dostępnych w ofercie Organizatora
h) Strona internetowa konkursu – przygotowana wyłącznie na potrzeby
niniejszego konkursu strona internetowa pod adresem: www.restlords.com/
konkurs , na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy,

służący do rejestracji odpowiedzi konkursowych.
6.Konkurs ma zasięg ogólnopolski, tj. z ograniczeniem wyłącznie do terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Czas trwania Konkursu i sprzedaży promocyjnej
1. Konkurs rozpocznie się w dniu 02.09.2019 r. o godzinie 12:00:00 i zakończy się
w dniu 10.01.2020 r. o godzinie 23:59:59.
2.Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 02.09.2019 o godzinie 12:00:00
i zakończy się w dniu 31.12.2019 r. o godzinie 23:59:59.
3.Zarejestrowanie Kuponu konkursowego i udzielenie odpowiedzi na Pytanie
konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, możliwe będzie od dnia
03.09.2019 r. od godziny 00:00:00 do dnia 10.01.2020 r. do godziny 23:59:59.
4.Ogłoszenie wyników Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem odbędzie się
w dniu 07.02.2020 r.
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5.Zwycięzca Konkursu, zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi komplet
dokumentów wymaganych do odebrania Nagrody zgodnie z niniejszym
Regulaminem, najpóźniej do dnia 14.02.2020 r.
6.Zwycięzca Konkursu, który prawidłowo przedłożył Organizatorowi komplet
dokumentów wymaganych do odebrania Nagrody zgodnie z niniejszym
Regulaminem zobowiązany jest do odbioru Nagrody najpóźniej do dnia
21.02.2020 r.
§3
Komisja konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu,
a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu
oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy Konkursu,
Organizator powoła komisję konkursową (dalej Komisja). W skład Komisji wejdą 3
osoby wskazane przez Organizatora.
§4
Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie udział mogą brać wyłącznie:
a) osoby fizyczne (konsument w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego),
która mają ukończone 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dokonujący zakupu
promocyjnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na cele
związane z działalnością gospodarczą, nie będące konsumentem, które mają
ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także
posiadają stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
rejestrowanie Kuponów konkursowych oraz udzielania odpowiedzi na Pytanie
konkursowe w imieniu osób trzecich.
3.Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest
całkowicie dobrowolne. Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany, zgodnie
z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi w formularzu
zgłoszeniowym:
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a) zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować Regulamin
składając oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu Konkursu „Wakacje z Rest Lords” i akceptuję jego
treść,
b) wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Rest
Lords sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w celu przeprowadzenia Konkursu
„Wakacje z Rest Lords”. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są
one zgodne z prawdą”. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej,
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie do dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia”,
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach
marketingowych, składając oświadczenie o następującej treści: Chcę
otrzymać informację o aktualnościach, promocjach i nowościach. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rest Lords sp. z o.o. z
siedzibą w Olsztynie dla celów marketingowych. Wyrażam zgodę na
przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną iw formie newslettera
przez Rest Lords sp. z o.o.
4.W Konkursie nie mogą brać udziału w szczególności osoby prawne, spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki jawne, spółki
partnerskie, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne.
5.W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora. Zakaz ten dotyczy
także członków ich rodzin, przez co rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych,
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
6. Zakup promocyjny może być dokonany wyłącznie w sklepie internetowym
Organizatora pod adresem: www.restlords.com lub w salonie sprzedaży
Organizatora w Olsztynie przy ul. Szewczenki 7 lok. 11, 10-274 Olsztyn.
7. Kupon konkursowy uprawnia do udzielenia określonej ilości odpowiedzi na
Pytanie konkursowe według następującego schematu:
a) jednorazowy zakup promocyjny w wysokości do 5.000,00 zł brutto, uprawnia
uczestnika do 1 odpowiedzi konkursowej;
b) jednorazowy zakup promocyjny w przedziale od 5.000,01 zł brutto do
10.000,00 zł brutto, uprawnia uczestnika do 2 odpowiedzi konkursowych;
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c) jednorazowy zakup promocyjny w przedziale od 10.000,01 zł brutto do
14.000,00 zł brutto, uprawnia uczestnika do 3 odpowiedzi konkursowych;
d) jednorazowy zakup promocyjny w przedziale od 14.000,01 zł brutto do
20.000,00 zł brutto, uprawnia uczestnika do 4 odpowiedzi konkursowych;
e) jednorazowy zakup promocyjny w wysokości powyżej 20.000,01 zł, uprawnia
uczestnika do 6 odpowiedzi konkursowych.
8.Ilość możliwych odpowiedzi na Pytanie konkursowe w ramach dokonanego
zakupu promocyjnego uzależniona jest od ostatecznie zapłaconej ceny. Kupon
konkursowy przyznawany jest wyłącznie za zakup dowolnie wybranego fotela
masującego lub foteli masujących. Do wartości zakupu promocyjnego nie
wliczane są kwoty usługi rozszerzenia gwarancji oraz wszelkich innych usług
i towarów oferowanych przez Organizatora, np. zestawów do czyszczenia i innych
akcesoriów z oferty Rest Lords.
§5
Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs przeprowadzony jest na stronie internetowej www.restlords.com/konkurs
2.Biorąc udział w Konkursie poprzez Stronę internetową Konkursu, Uczestnik
Konkursu, powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone
w aktualną przeglądarkę internetową np. Internet Explorer, Chrome, Safari lub
Firefox obsługującą wtyczkę flash.
3.Pytanie konkursowe, na które Uczestnik udziela odpowiedzi to: „Ile razy w okresie
od dnia 15.11.2009 r. od godziny 00:00:00 do dnia 31.08.2019 r. do godziny
23:59:59 zostały łącznie odwiedzone strony internetowe Organizatora
znajdujące się pod adresami: www.restlords.com , swiatfoteli.pl i massaggio.pl .”
4.Poprawna odpowiedź na Pytanie konkursowe, określone w ust. 3 powyżej, stanowi
sumę sesji na stronach internetowych Organizatora: www.restlords.com ,
www.swiatfoteli.pl i www.massaggio.pl w okresie od dnia 15.11.2009 r. od godziny

00:00:00 do dnia 31.08.2019 r. do godziny 23:59:59, obliczoną za pomocą Google
Analitycs (internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW,
udostępnianego przez firmę Google).
5.Uczestnik udziela odpowiedzi na pytanie poprzez podanie określonej liczby,
zapisując ją cyframi (tzw. arabskimi).
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6.Każdy Uczestnik, spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, który
zechce wziąć udział w konkursie, powinien:
a) dokonać Zakupu promocyjnego w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej,
b) dokonać płatności za dokonany Zakup promocyjny,
c) zachować oryginał Kuponu konkursowego,
d) wypełnić znajdujący się na Stronie internetowej konkursu (www.restlords.com/
konkurs) formularz zgłoszenia udziału w Konkursie odpowiadając na Pytanie

konkursowe za pośrednictwem umieszczonego tam formularza konkursowego,
oraz obligatoryjnie podać następujące dane:
- imię i nazwisko uczestnika,
- numer telefonu komórkowego uczestnika (kontaktowy),
- adres e-mail uczestnika,
- indywidualny kod kuponu konkursowego,
- indywidualny numer fotela masującego,
e) obligatoryjnie zaznaczyć w formularzu oświadczenia uczestnika konkursu
zgody, o których mowa w § 4 ust 3 Regulaminu.
7. Po udzieleniu odpowiedzi na Pytanie konkursowe, Uczestnik otrzyma informację
o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i odpowiedzi, poprzez wyświetlenie
informacji na Stronie internetowej konkursu oraz drogą elektroniczną, na adres
poczty e-mail uczestnika wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
8.Każdy jeden odrębny Zakup promocyjny, udokumentowany jednym Kuponem
konkursowym, posiada jeden unikatowy kod oraz informację o dostępnej ilości
prób udzielenia odpowiedzi na Pytanie konkursowe.
9.Dokonanie większej ilości prób udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe, niż
wskazana w danym kuponie konkursowym liczba takich możliwości, nie zwiększa
szans Uczestnika na wygraną w Konkursie, a każde kolejne zgłoszenie ponad
przyznaną ilość możliwości udzielenia odpowiedzi, nie zostanie uwzględnione.
W konkursie biorą udział wyłączenie pierwsze odpowiedzi Uczestnika udzielone
do wyczerpania limitu posiadanych możliwości udzielenia odpowiedzi.
10.Każdy uczestnik Konkursu może udzielić takiej ilości odpowiedzi na Pytanie
konkursowe, jaka wynika z posiadanych przez niego Kuponów konkursowych.
11.W konkursie niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu
obejście zabezpieczeń technicznych lub zasad konkursu, m.in.: używanie skryptów
lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń.
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12.Zwycięzcą zostanie Uczestnik konkursu, który udzieli prawidłowej odpowiedzi
na pytanie konkursowe lub udzieli odpowiedzi najbardziej zbliżonej do odpowiedzi
prawidłowej.
13.Ogłoszenie Zwycięzcy odbędzie się w dniu 07.02.2020 r. w biurze Organizatora
przy ulicy Szewczenki 7 lok.11, 10-274 Olsztyn, w godzinach od 12:00 do 15:00.
14.W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników Konkursu udzieli jednakowych
odpowiedzi, zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który jako pierwszy udzielił
poprawnej odpowiedzi bądź odpowiedzi najbardziej zbliżonej do poprawnej
odpowiedzi na Pytanie konkursowe.
§6
Zwycięzca i odbiór Nagrody
1. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie na numer
telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym oraz dodatkowo pocztą
elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej
w ciągu 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
2.Po otrzymaniu informacji o wygranej Zwycięzca zobowiązany jest dostarczyć
Organizatorowi następujące dokumenty i dane Uczestnika:
a) oryginał kuponu konkursowego,
b) imię i nazwisko,
c) pełen adres zamieszkania,
d) seria i numer dokumentu tożsamości,
e) numer PESEL,
f) podpisane czytelnie, własnoręcznie i z podaniem daty dziennej oświadczenia
o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych Rest Lords sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w celu przeprowadzenia Konkursu
„Wakacje z Rest Lords”. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one
zgodne z prawdą”. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie do
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia”.

Strona 7 z 14

3.Dane i dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej Zwycięzca zobowiązany jest
dostarczyć Organizatorowi na adres biura Organizatora (Rest Lords sp. z o.o., ul.
Szewczenki 7 lok. 11, 10-274 Olsztyn), w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia wysłania przez organizatora wiadomości e-mail
z informacją o wygranej. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki
z wymaganymi danymi decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, przy
czym doręczenie może nastąpić najpóźniej do dnia 14.02.2020 r.
4.W wypadku przekroczenia któregokolwiek z terminów określonych w ust. 3
powyżej Organizator może odmówić wydania nagrody i przyznać Nagrodę
kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
5.Wzór formularza z wymaganymi danymi Zwycięzcy znajdować się będzie na
stronie internetowej Organizatora, tj. www.restlords.com/konkurs, skąd Zwycięzca
może pobrać gotowy formularz. Zwycięzca nie jest zobowiązany do stosowania
formularza, o którym mowa powyżej, pod warunkiem, że przesłane przez niego
dokumenty będą kompletne i będą zawierać wszystkie niezbędne dane.
6.W treści wiadomości e-mail, a także w trakcie rozmowy telefonicznej, o których
mowa w ust. 1 powyżej, Organizator poinformuje Zwycięzcę o sposobie i terminie
przekazania przez Zwycięzcę oryginału kompletu niezbędnych danych
i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności powiadomienia
Zwycięzcy o wygranej z powodu podania przez Zwycięzcę błędnego numeru
telefonu lub adresu e-mail lub zmiany numeru telefonu lub adresu e-mail w czasie
trwania Konkursu.
8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności powiadomienia
Zwycięzcy o wygranej z powodu nieodebrania telefonu przez Zwycięzcę, pomimo
co najmniej łącznie sześciu prób kontaktu, podejmowanych przez Organizatora
w co najmniej dwóch rożnych dniach, o rożnych porach dnia. Organizator będzie
próbował kontaktować się z Zwycięzcą w co najmniej godzinnych odstępach
czasu, czekając każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia
telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo informacji,
że sygnał jest poza zasięgiem lub informacji, że telefon jest wyłączony, próbę
powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza się taką próbę do limitu sześciu
połączeń, o których mowa powyżej. W przypadku sygnału oznaczającego „numer
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zajęty” próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i nie dolicza się jej do
limitu sześciu połączeń.
9.Nagroda główna zostanie wydana w terminie ustalonym indywidualnie z
Zwycięzcą, jednak nie później niż do dnia 21.02.2020 r. w Olsztynie w biurze Rest
Lords, przy ul. Szewczenki 7 lok. 11, 10-274 Olsztyn.
10.Warunkiem odebrania nagrody jest:
a) terminowe doręczenie wymaganych dokumentów, danych i oświadczeń na
adres Organizatora zgodnie z zapisami Regulaminu,
b) wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości ze
zdjęciem oraz danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym przez Zwycięzcę,
c) wypełnienie i podpisanie pokwitowania odbioru nagrody.
§7
Nagroda
1. Nagrodą główną w konkursie jest bon wakacyjny na wycieczkę zagraniczną dla
dwóch osób o wartości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), do
jednorazowego wykorzystania na stronie internetowej www.wakacje.pl lub
w dowolnym biurze wakacje.pl. Szczegółowy opis nagrody głównej stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.
2.Dodatkowo do nagrody głównej, o której mowa w ust. 1 powyżej, Organizator
przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 1.666,67 zł (słownie: jeden
tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy).
3.Łączna wartość nagrody głównej wynosi 16.666,67 zł brutto (słownie: szesnaście
tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), przy
czym część pieniężna nagrody w wysokości 1.666,67 zł (słownie: jeden tysiąc
sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) zostanie
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej.
4.Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odprowadzony na konto
właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
5.Łączna ilość wszystkich nagród w konkursie wynosi 1 (słownie: jedna) sztuka.
6.Łączna wartość całej puli nagród w konkursie wynosi 16.666,67 zł brutto (słownie:
szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt siedem
groszy).
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7. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
Nie przysługuje mu również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Nagród, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego Nagrody głównej. Nagroda nie
podlega także wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
8.Zwycięzca Konkursu może zrezygnować z Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody
jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
9.W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie
prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
10.Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy,
także w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed
wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego
dokumentu tożsamości.
§8
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia wszystkie
warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu Organizator może żądać
od Uczestnika złożenia wymaganych oświadczeń na piśmie, podania wymaganych
danych i doręczenia określonych dokumentów, niezbędnych do weryfikacji
zgodnego z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków
wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia
powyższych wymagań Organizatora, po przeprowadzeniu przez organizatora
postępowania wyjaśniającego, uprawnia Organizatora do wykluczenia danego
Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź
pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne
z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
3.W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych
przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową).
Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania
szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
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§9
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Rest Lords
sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Szewczenki 7 lok. 11, 10-274 Olsztyn,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000780982, posiadająca numer NIP 7393926470 i numer
REGON 383085620 (dalej: „Administrator”). Administrator przetwarza Dane
wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
a) przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym
Regulaminem, oraz w celu subskrypcji do newslettera na podstawie zgody,
o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a 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
„RODO” polegającym na przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, ustaleniu wyników
Konkursu, wydania nagród, ogłoszenia wyników Konkursu,
b) w zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe w celu rozliczenia
Konkursu) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na
ewentualne reklamacje lub innych roszczeń, w tym majątkowych, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2.Na potrzeby Konkursu oraz w celu subskrypcji do newslettera przetwarzane są
następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu
kontaktowego. Dodatkowo od Zwycięzcy Konkursu na potrzeby Konkursu
przetwarzane są następujące dane: miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej, numer telefonu kontaktowego oraz wizerunek.
3.Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż
wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu
Konkursu, w tym m.in. roszczenia majątkowe, w tym dotyczące gwarancji, rękojmi,
a także przyznania lub realizacji Nagrody zgodnie z Regulaminem).
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4.Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika
z punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji
lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby
ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych. Dane Uczestników
przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera przetwarzane będą do momentu
żądania usunięcia subskrypcji.
5.Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł
powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
7. Na potrzeby realizacji Konkursu oraz subskrypcji do newslettera z Danych
osobowych będzie korzystał wyłącznie Organizator w celu przygotowania,
przeprowadzenia i realizacji Konkursu i nie będą one udostępniane innym
podmiotom, w tym do państwa trzeciego, w tym poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
8.Uczestnikom przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia
niekompletnych Danych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych lub cofnięcia zgody
na przetwarzanie Danych, przy czym ww. żądanie zostanie spełnione, jeżeli
spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych, przy czym żądanie
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego
żądania,
e) przenoszenia Danych, poprzez otrzymanie Danych od Administratora
w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi
trzeciemu,
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f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na zasadach określonych
w art. 21 RODO w przypadku, w którym przetwarzanie danych oparte jest na
uzasadnionym interesie Administratora,
g) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia,
że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
9.Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału
w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału
w Konkursie.
10.Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny
być kierowane na adres Administratora: Rest Lords Sp. z o.o.
§ 10
Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie
trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie
30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym
decydująca jest data stempla pocztowego).
2.Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres
Organizatora lub elektroniczną na adres konkurs@restlords.com z dopiskiem
„Wakacje z Rest Lords - Reklamacja”.
3.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie:
czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora
Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji.
4.Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres osoby składającej
reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany
sposób jej rozpatrzenia.
5.Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez
Organizatora.
6.Niezależnie od powyższego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swoich
roszczeń na drodze postępowania sądowego.
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§ 11
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
2.Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie jego nowej treści na stronie
internetowej www.restlords.com/konkurs, o ile zmiana nie będzie naruszała praw
nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich
Uczestników.
3.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
4.Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się
z Organizatorem pod adresem e-mail: konkurs@restlords.com .
5.Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i dostępny jest
w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.restlords.com/konkurs .

Załączniki:
1/ Szczegółowy opis nagrody głównej.

______________________________________
Organizator
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