REGULAMIN KONKURSU
„Płać sportem w Decathlon”
z dnia 17 lutego 2020 r.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Płać sportem w Decathlon”, zwanego dalej „Konkursem”, jest
Przestrzeń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02–032)
przy ul. Filtrowej 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000683774, REGON:
367610910, NIP: 7010700889, wysokość kapitału zakładowego 10 000 zł (dalej:
„Organizator”).
2. Fundatorem nagród i zleceniodawcą Konkursu jest Decathlon spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03–290) przy ul. Geodezyjnej 76, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007163, REGON: 013102058, NIP:
9511855233, BDO: 000005259, kapitał zakładowy w wysokości 8 859 465 zł, (dalej:
„Fundator”).
3. Organizator Konkursu działa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia Konkursu w
imieniu i na rzecz Fundatora.
4. Konkurs jest ogłaszany przez publikację na stronie internetowej https://placsportem.decathlon.pl, należącej do Fundatora. Na wyżej wymienionej stronie internetowej
zamieszczony będzie formularz niezbędny do wypełnienia zadania konkursowego.
5. Profil firmowy Fundatora dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://placsportem.decathlon.pl (dalej: „Strona WWW”).
6. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są
informacjami

udostępnianymi

Organizatorowi

i

są

przetwarzane

zgodnie

z

postanowieniami § 5 Regulaminu.
7. Tekst Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://placsportem.decathlon.pl/regulamin.pdf, a hiperłącze do niego jest publikowane przy poście
konkursowym, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.
8. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego.

9. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu przepisu
art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek itp.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej,
może być osoba fizyczna, która łącznie:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych – osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych (np. osoby niepełnoletnie) biorą udział w Konkursie za zgodą
swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
2) osoby, które zapoznały się z Regulaminem i akceptują jego treść;
3) wykonały zgodnie z Regulaminem Zadanie Konkursowe;
4) dokonała zakupów w sklepie Decathlon lub na stronie internetowej www.decathlon.pl
w okresie od 1 do 29 lutego 2020 r. i posiada paragon;
5) spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
3. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 powyżej stanowi
podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, zaś w przypadku stwierdzenia
braku spełnienia warunków po zakończeniu Konkursu i przyznaniu nagrody – do
dochodzenia przez Organizatora zwrotu nagrody.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
1) Pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia) lub członkowie Zarządu Organizatora
i Fundatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu
Konkursu, w tym członkowie jury wyłaniającego zwycięzców.
5. Przez członków rodziny, na potrzeby Konkursu, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia oraz członkowie ww. osób.
§ 3. CZAS I WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 lutego 2020 r. i kończy się w dniu 29 lutego 2020 r. o

godzinie 23:59, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać
Odpowiedzi Konkursowe określone w ust. 4 poniżej.
2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
1) autorskie wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 4 poniżej;
2) zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;
3) posiadanie zgód swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział
w Konkursie – dotyczy osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych (np.
osób niepełnoletnich);
4) udzielenie zgód i przesłanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych – zgodnie
z postanowieniami ust. 6, 7, 8 poniżej oraz postanowieniami § IV ust. 6 Regulaminu;
5) dokonanie zakupów w sklepie Decathlon lub na stronie internetowej www.decathlon.pl
w dniach od 1 do 29 lutego 2020 r. oraz zachowanie paragonu.
3. Organizator w dniu 17 lutego 2020 r. opublikuje na Stronie WWW zadanie konkursowe
(dalej: „Zadanie Konkursowe”). Zadanie Konkursowe będzie dotyczyło zamieszczenia za
pośrednictwem formularza najbardziej ciekawej odpowiedzi na pytanie: Jak sprzęt z
Decathlonu ulepszył Twój sport? W treści Zadania Konkursowego Organizator publikuje
również hiperłącze do adresu strony internetowej niniejszego Regulaminu (§ 1. ust. 7
Regulaminu).
4.

Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu autorskiej odpowiedzi w formie zdjęcia lub
materiału wideo oraz opisu słownego (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”) za pośrednictwem
formularza zgodnie z pkt. 3 powyżej.

5. Uczestnik może opublikować tylko 1 (słownie: jedną) autorską Odpowiedź Konkursową na
Zadanie Konkursowe. W przypadku opublikowania kilku Odpowiedzi Konkursowych
przez jednego Uczestnika Organizator będzie brał pod uwagę tylko pierwszą odpowiedź
konkursową opublikowaną przez tego Uczestnika pod Zadaniem Konkursowym.
6. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika,
że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy
konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym
charakterze i która jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów
trzecich. W przypadku, w którym zadanie konkursowe jest utworem w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1231, ze zm.; dalej: Prawo autorskie) Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu
nieograniczonej czasowo i terytorialnie wyłącznej licencji z prawem do udzielenia
sublicencji (dalej: „Licencja”) do korzystania z projektów i wszystkich jego elementów

składowych, w zamian za udział w Konkursie, a także udziela zgody na wykonywanie przez
Organizatora praw zależnych do projektów:
1) bez ograniczeń co do miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;
2) bez ograniczeń czasowych;
3) z chwilą zgłoszenia projektu do Konkursu;
4) bezwarunkowo;
5) na następujących polach eksploatacji, zawsze wyłącznie na potrzeby realizacji
Konkursu:
a. utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek
nośniku), sporządzania nośnika audiowizualnego, w szczególności zapisu na
nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na
jakimkolwiek nośniku);
c. wprowadzania do obrotu;
d. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w
archiwach i pamięci komputerowej;
e. publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w
Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych);
f. publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania;
g. wielokrotnych przekazów on–line w sieci internetowej, zarówno symultanicznie jak
i niesymultanicznie w ramach programów telewizyjnych, jak i poza programami,
video on demand, pay–per–view, na indywidualne życzenie użytkownika sieci w
miejscu i czasie przez niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i
streaming, z zastosowaniem odbiorników różnego typu;
h. wielokrotnego odtwarzania za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających
funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i video w technologii
cyfrowej, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone i innych, z
zastosowaniem aplikacji programu iTunes lub innych o podobnym charakterze i
funkcji.

7. Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie tej
Odpowiedzi Konkursowej na portalu Facebook (http://facebook.com/decathlonpolska/) bez
dodatkowych odpłatności, jak również wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora
używanego przez siebie na profilu zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem w formie postu w
celu ogłoszenia Laureatów. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. Publikując Odpowiedź Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę, by jego wizerunek
utrwalony w ramach zdjęcia profilowego został opublikowany i wykorzystany przez
Organizatora i/lub Fundatora w celach związanych z prowadzonym Konkursem, w tym do
jego opublikowania na jego profilu Fundatora na portalu społecznościowym Facebook,
Instagram i innych mediach społecznościowych, w katalogach i prospektach, w innych
materiałach promocyjnych, a także w materiałach wewnętrznych dotyczących działalności
Organizatora i/lub Fundatora (np. prezentacje).
9. Wyrażona przez Uczestnika zgoda upoważnia Organizatora do rozpowszechniania
wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych oraz została udzielona
dobrowolnie i nieodpłatnie.
10. Uczestnik wyraża także zgodę na dokonanie przez Upoważnionego, samodzielnie lub za
pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji Odpowiedzi Konkursowej, niezbędnych
do rozpowszechniania wizerunku, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz,
zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku
w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą
zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w
zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez Uczestnika, przy czym
Upoważniony zastrzega, że wizerunek nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej
lub naruszającej w inny sposób dóbr osobistych osoby przedstawionej.
11. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Uczestnika Wizerunku,
Organizator może w zakresie i na warunkach określonych w Porozumieniu udzielać
osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku Udostępniającego.
12. Dostarczanie przez Uczestnika w Odpowiedzi Konkursowej zawierającej treści o
charakterze bezprawnym lub nieprzyzwoitym, wulgarnym itp. jest zakazane.
13. Organizator zastrzega prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia zadań konkursowych,
które:
1) nie są zgodne z Regulaminem lub przepisami prawa;
2) naruszają postanowienia regulaminu serwisu Facebook;
3) zawierają treść naruszającą dobre obyczaje, niemoralne, obraźliwe lub naruszające

przepisy;
4) zawierają treści naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, dobra
osobiste, wizerunek osób trzecich;
5) zawierające logotypy lub reklamy produktów innych niż produkty Fundatora.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do, odpowiednio, usunięcia Odpowiedzi Konkursowej
albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi
funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook):
1) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości o jej
bezprawnym charakterze;
2) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości bądź
powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie,
obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe,
obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Fundatora lub Organizatora
lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne
z zasadami lub normami współżycia społecznego;
3) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
4) w razie otrzymania zawiadomienia, że Odpowiedź Konkursowa nie spełnia warunków
określonych w ust. 6 powyżej;
5) w razie otrzymania zawiadomienia opiekuna prawnego Uczestnika, że nie wyraża
zgody na udział Uczestnika w Konkursie.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminami Facebooka,
w szczególności Uczestników, którzy:
1) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
zasadami Facebooka;
2) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
3) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
4) nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.
16. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ustępach 9–11 powyżej, niezwłocznie prześle
powiadomienie o usunięciu Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwieniu dostępu do
odpowiedzi konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi
przez Facebook) do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook wraz
ze stosownym uzasadnieniem.

§ 3. NAGRODY I LAUREACI
1. Uczestnik, który wykonał Zadanie Konkursowe zasługujące, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu, na nagrodę zwany jest dalej „Laureatem”.
2. Laureat uprawniony będzie do odbioru nagrody (dalej: „Nagroda”) w postaci zwrotu
wartości zgłoszonego sprzętu sportowego zakupionego w sklepie Decathlon lub na stronie
internetowej www.decathlon.pl pomiędzy 1 a 29 lutego 2020 r. w kwocie do 500 zł.
Nagroda zostanie przekazana Laureatowi w postaci zwrotu na wskazane konto bankowe
lub karty podarunkowej. Do nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych
z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy
wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w
pkt. 2). Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie
podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z
tytułu wygranej w Konkursie przez Organizatora konkursu.
3. Wyłonienie Laureata dokonuje dwuosobowa Komisja Konkursowa, złożona z
przedstawicieli

Organizatora,

która

dokona

oceny

Odpowiedzi

Konkursowych

opublikowanych zgodnie z postanowieniami § 3. pod względem estetyki, oryginalności,
unikatowości, atrakcyjności i kreatywności w podejściu do tematyki Konkursu.
4. W Konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie 130 (słownie: stu trzydziestu) Laureatów.
Codziennie nagrodę otrzyma maksymalnie 10 uczestników (słownie: dziesięciu
uczestników). Zwycięzcy z każdego dnia zostaną ogłoszeni przez Organizatora drogą
mailową oraz poprzez publikację zwycięskich prac na stronie internetowej www.placsportem.decathlon.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni od zakończenia przyjmowania
zgłoszeń w danym dniu.
5. Organizator skontaktuje się z Laureatem poprzez wiadomość e–mail wysłaną na podany
przez użytkownika adres. Laureat jest zobowiązany w terminie siedmiu dni od otrzymania
informacji do skontaktowania się z Organizatorem w celu podania danych niezbędnych do
identyfikacji i do odbioru nagród tj.:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) PESEL;
4) numer konta bankowego;

5) paragon poświadczający zakupy w sklepie Decathlon lub na stronie internetowej
www.decathlon.pl między 1 a 29 lutego 2020 r.;
6) oświadczenie Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) o
treści „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych Osobowych
zgodnie z 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
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Płać sportem w Decathlon”, w tym
odebrania przeze mnie nagrody;
7) w przypadku, w którym Laureat nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych
(np. jest niepełnoletni), obowiązany jest on przekazać do Organizatora oświadczenie
swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na
udział tego Laureata w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych Laureata
(w formie skanu lub oryginału przesłanego pocztą, wzór oświadczenia stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu), Organizator w wiadomości zwrotnej przekaże
Laureatowi dokładne informacje dotyczące wysyłki Nagrody.
6. Przesłanie danych i oświadczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej, jest warunkiem
dokonania odbioru Nagrody, zgodnie z ust. 8 poniżej. Niepodanie danych lub podanie
nieprawdziwych danych, a także nieotrzymanie od Laureata wiadomości prywatnej
skutkuje utratą przez Laureata prawa do Nagrody.
7. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 dni roboczych od spełnienia przez Laureata
warunków określonych w ust. 6 powyżej na numer konta lub adres pocztowy wskazany
przez Laureata. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez
Laureata Jego danych, uniemożliwiające dostarczenie Nagrody.
8. Organizator oświadcza, że łączna wartość Nagrody wynosi maksymalnie 500 PLN
(słownie: pięćset złotych).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia mniejszej ilości laureatów niż wskazana
w § 4. ust. 4.
§ 5. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników są:
1) Organizator – Przestrzeń spółka z organiczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (02–032) przy ul. Filtrowej 28;

2) Fundator – Decathlon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (03–290), przy ul. Geodezyjnej 76.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje:
1) u Organizatora wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Rafał Majewski, z którym
można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e–mail:
rafal.majewski@przestrzen.com;
2) u Organizatora wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Maciej Kaczmarski, z którym
można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e–mail:
iod@decathlon.com.
3. Dane osobowe Uczestników będą przez nas przetwarzane w celu:
1) przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji Nagrody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2) spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności
wynikających z przepisów podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) dla

celów

reklamowych,

promocyjnych

oraz

marketingowych,

związanych

z działalnością gospodarczą Organizatora, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
rozumianego jako możliwość dochodzenia lub obrony przez Decathlon sp. z o.o.
roszczeń związanych z pełnieniem przez Decathlon sp. z o.o. funkcji fundatora nagród.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas:
1) zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych we wskazanym celu,
2) wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, tj. do 6 lat,
3) wygaśnięcia roszczeń związanych z organizacją konkursu, tj. do 6 lat.
5. Dane

osobowe

Uczestników

Konkursu

mogą

być

przekazywane

podmiotom

przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, zewnętrznym
biurom księgowo–rozliczeniowym, agencjom marketingowym, reklamowym, fotografom i
innym podmiotom wspierającym nas w organizacji konkursu – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako
administratora poleceniami. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez
upoważnione w tym zakresie osoby, takie jak pracownicy i współpracownicy Organizatora
i Fundatora oraz przekazywane organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych

przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Poczcie Polskiej S.A., firmom
kurierskim.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak nierozerwalnie
związane z uczestnictwem w Konkursie oraz realizacją Nagrody.
§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji
dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu w terminie 14 dni od ogłoszenia jego
wyników zgodnie z § 4. ust. 4 Regulaminu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego
terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Organizatora na
adres: ul. Filtrowa 28, 02–032 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Płać
sportem w Decathlon”.
3. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego (imię, nazwisko reklamującego,
adres do korespondencji, adres e–mail, przyczynę reklamacji oraz żądanie, jakiego domaga
się reklamujący).
5. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą listu
poleconego w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na adres określony w ust. 4
powyżej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego
Jego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: https://placsportem.decathlon.pl/regulamin.pdf.

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa
do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w
szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, niezłożenie lub
złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z
uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z
Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych
wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany, z ważnych powodów, postanowień
Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym Organizator zawiadomi o zmianie
Regulaminu z jednodniowym wyprzedzeniem zamieszczając stosowną informację na
stronie internetowej pod adresem URL: https://plac-sportem.decathlon.pl/regulamin.pdf.
Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie.
Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą
Regulaminu.

Załącznik nr 1 – Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie „Płać sportem
w Decathlon” oraz na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku
OŚWIADCZENIE
Będąc przedstawicielem ustawowym następującej osoby małoletniej (dalej zwanej
"Uczestnikiem"): …………………………………………………………… oświadczam, że:
imię i nazwisko osoby małoletniej
1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Płać sportem w Decathlon”
organizowanym przez Przestrzeń spółka z organiczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (02–032) przy ul. Filtrowej 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000683774, REGON: 367610910, NIP: 7010700889, wysokość kapitału zakładowego
10 000 zł (dalej: „Organizator”);
2. wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie, na warunkach wskazanych w
Regulaminie Konkursu;
3. wyrażam zgodę na dokonanie przez Uczestnika czynności przewidzianych w Regulaminie
Konkursu;
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przestrzeń sp. z o.o. i Decathlon sp. z o.o. danych
osobowych Uczestnika w postaci imienia, nazwiska, wieku, adresu e–mail oraz wizerunku
Uczestnika a także moich danych osobowych jako przedstawiciela ustawowego Uczestnika,
przekazanych przeze mnie w niniejszej zgodzie, tj. imienia, nazwiska, adresu e–mail w celu
związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu (w tym w przypadku uzyskania
Nagrody Głównej – również w celu udziału w imprezie), a także w celu rozpoznania
ewentualnych reklamacji, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Wyrażam także zgodę na przekazanie adresu e–mail podanego w formularzu zgłoszenia
Uczestnika konkursu firmie współpracującej z Organizatorem Konkursu, w celu
przeprowadzenia badania satysfakcji Jednocześnie wiem, że podanie danych jest
dobrowolne oraz mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych.
5. wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w celu związanym z
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, oraz sporządzeniem relacji z jego trwania (w

tym w przypadku uzyskania Nagrody Głównej – również w celu organizacji,
przeprowadzenia i udziału w imprezie i wykonania fotorelacji z jej przebiegu).
Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w
celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną
kampanią i obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnianie na stronie internetowej oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych firmy.

______________________

_________________________________

miejsce, data

imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
adres e–mail przedstawiciela ustawowego
numer telefonu

