Załącznik 1 do pisma przewodniego
REGULAMIN
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą:
„1000 mieszkań”
2. Organizatorem Konkursu jest Konimpex – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Kilińskiego 1,
NIP 665-29-67-205 REGON: 301683693, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs realizowany jest z okazji 15 letniej działalności Organizatora, w okresie których organizator
oraz jego spółki zależne wprowadziły na rynek ponad 1.000 nowych lokali mieszkalnych w ramach
następujących inwestycji:
 Osiedle domów jednorodzinnych „Przy Parku” w Komornikach
 „Nad Cybiną” przy ul. Wyszyńskiego 5 w Poznaniu
 „Ogrody Naramowickie” przy ul. Naramowickiej 219 w Poznaniu
 „Pod Kasztanami” przy ul. Górki 9, 9A, 9B w Poznaniu
 „Ogrody Różane” – etapy A, B, C przy ul. Jasna Rola 36 w Poznaniu
 „Villa Parki Konin” przy ul. Mickiewicza/Kościuszki w Koninie
 „Kamiennogórska 5” przy ul. Kamiennogórskiej 5 w Poznaniu
 „Adalberto” przy ul. Podgórze 8, 8A, 8B w Poznaniu
 „Marcelinove” przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Poznaniu
 „Bosa Nova” przy ul. Bosej 23 w Poznaniu

§ 2 Uczestnictwo w konkursie
1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub
współwłaścicielami nieruchomości lokalowej położonej w budynku wchodzącym w skład jednej z
inwestycji opisanej w § 1 ust. 3 lub zamieszkujące w takich nieruchomościach, bez względu na to,
kto jest ich właścicielem. W odniesieniu do każdego z lokali może wpłynąć dowolna ilość prac
konkursowych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy podmiotu będącego Organizatorem lub jego spółek
zależnych ani jego właściciel/współwłaściciel, udziałowiec/akcjonariusz.
3. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia choćby jednego wymogu opisanego
w niniejszym paragrafie Organizator może w każdym czasie dokonać jego dyskwalifikacji.
Dyskwalifikacja oznacza, iż Uczestnik nie ma prawa brać udziału w Konkursie, w przypadku zaś gdyby
zostały mu przekazane jakiekolwiek nagrody traci do nich prawo i ma obowiązek je zwrócić.
§ 4 warunki konkursu
1.

Udział w Konkursie obejmuje sporządzenie pracy polegającej np. na: wykonaniu zdjęcia
mieszkania, wykonaniu zdjęcia widoku z mieszkania, przygotowaniu opowieści w formie wiersza

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

o zmianach jakie nastąpiły u Uczestnika od czasu zakupienia mieszkania lub przygotowanie
ciekawego hasła reklamowego dotyczącego Spółki Konimpex-Invest lub innej pracy według
pomysłu Uczestnika.
Prace można nadsyłać na adres mailowy Organizatora: biuro@konimpex-invest.pl w okresie od
15.03.2019 r. do 31.05.2019 r. Maksymalny rozmiar pliku to 15 MB. Do każdej pracy załączone
musi zostać oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Konimpex – Invest Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu,
publicznego ogłoszenia wyników i przekazania nagród. Oświadczenie może być zawarte w treści
maila. Jednocześnie informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w
każdym czasie odwołana bez wpływu na procesy przetwarzania danych osobowych, które miały
miejsce przed jej odwołaniem. Odwołanie zgody przed rozstrzygnięciem konkursu stanowi
podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora i obejmująca
minimum 3 członków. Ocenie konkursowej podlegać będzie przede wszystkim pomysłowość i
wartość artystyczna prac. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Komisja może przyznać wyróżnienia. Laureaci wyróżnień otrzymają drobne upominki, a ich prace
zostaną opublikowane na profilu Organizatora w mediach społecznościowych.
Każda praca, która zostanie wyróżniona, będzie zakwalifikowana do konkursu głównego, w
ramach którego może zostać przyznana 1 pierwsza nagroda, 1 druga nagroda oraz 1 trzecia
nagroda, o wartościach odpowiednio:
a) I miejsce – 2000 zł
b) II miejsce – 1500 zł
c) III miejsce – 1000 zł
Nagrodzone prace zostaną opublikowana na profilu Organizatora w mediach społecznościowych.
Komisja może przyznać nagrodę specjalną.
Jeśli przyznana osobie fizycznej nagroda podlegać będzie opodatkowaniu , Organizator przyzna
zwycięscy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej należnemu podatkowi.
Przed wydaniem nagród, zwycięzca zobowiązany jest:
a) przekazać Organizatorowi dane niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia przez
Organizatora podatku .
b) do wykazania spełnienia warunku uczestnictwa w konkursie opisanego w § 2 ust. 2, w
szczególności poprzez przekazanie Organizatorowi nr księgi wieczystej obejmującej
nieruchomość, której własność lub współwłasność uprawnia uczestnika do udziału w
konkursie lub przez okazanie i przekazanie kopii umowy najmu.
c) przekazać Organizatorowi pisemne oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do
niniejszego regulaminu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na funpageu Organizatora na Facebooku oraz na stronie
internetowej Organizatora, informacje o samym konkursie i laureatach mogą być także
publikowane w materiałach promocyjnych Administratora.

§ 5 informacja Administratora danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator. Kontakt w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych pod adresem mailowym: iod@konimpex.com.pl

2.

Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia
ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

a) w celu przeprowadzenia konkursu „1000 mieszkań”, w szczególności wyłonienia
zwycięzców i ogłoszenia wyników konkursu w mediach społecznościowych i na stronie
internetowej Organizatora oraz w materiałach promocyjnych Organizatora również
poprzez upowszechnienie w tych mediach imienia, nazwiska oraz wizerunku laureatów i
osób wyróżnionych a także samych prac konkursowych.
b) w celu realizacji praw i obowiązków ustawowych i umownych Organizatora związanych z
realizacją konkursu,
3.

Podstawami przetwarzania danych osobowych uczestników są: art. 6 ust. 1 pkt. a) - zgoda
udzielana przy zgłoszeniu do konkursu a w przypadku laureatów dodatkowo przed wydaniem
nagród, art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO - usprawiedliwiony interes Administratora w zakresie prawa do
publikacji wyników konkursu i prac nagrodzonych oraz art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO – prawne
obowiązki Administratora związane z rachunkowym i podatkowym rozliczeniem konkursu.

4.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków
Organizatora związanych z realizacją konkursu, a w zakresie publikacji informacji związanych z
przebiegiem konkursu przez okres 1 roku.

5.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6.

Jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie.

Załącznik nr 1

Formularz laureata konkursu 1000 mieszkań
Imię: …………………
Nazwisko: ……………………..
Adres mailowy (w celu kontaktu z uczestnikiem): …………………………………
Nr KW lokalu w inwestycji Organizatora, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest Uczestnik:
……………………………

Oświadczam, że przesłana praca stanowi wyłączny przedmiot moich praw autorskich i żadnej osobie
trzeciej nie przysługują prawa autorskie do tej pracy. Przenoszę niniejszym nieodpłatnie na
Konimpex – Invest Sp. z o.o. prawa autorskie majątkowe do wskazanej pracy w zakresie, publikacji,
zwielokrotniania dowolną technika, wykorzystywania w innych opracowaniach. W przypadku
otrzymania nagrody w konkursie zobowiązuję się powtórzyć niniejsze oświadczenie w formie
pisemnego porozumienia z Organizatorem przed wydaniem mi przez Organizatora nagrody.
____________________
Podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Konimpex – Invest Sp. z o.o. moich danych osobowych oraz
wizerunku na potrzeby publicznego ogłoszenia wyników i przekazania nagród oraz utrwalenia tego
zdarzenia i publikacji obejmujących to zdarzenie materiałów w materiałach promocyjnych
Organizatora, w szczególności na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora moich danych
osobowych (będących jednocześnie dobrami osobistymi) obejmujących wizerunek oraz imię i
nazwisko w materiałach dokumentujących przebieg konkursu, w tym w szczególności na stronie
internetowej i w mediach społecznościowych.
Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana bez wpływu na procesy przetwarzania danych
osobowych, które miały miejsce przed jej odwołaniem.
____________________
Podpis uczestnika

