
REGULAMIN KONKURSU  
„POWIEDZ O MARCE LAVEO” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „POWIEDZ O MARCE LAVEO” i dalej 

zwany jest „konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Kuchinox Polska sp. z o. o. sp. k., Al. Kościuszki 1, 90-

418 Łódź, NIP: 725-15-51-267, KRS: 0000 536297, Sąd Rejonowy dla Łodzi 

Śródmieścia, REGON: 471594569, właściciel marki LAVEO. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23.06.-08.07.2018. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia 

osoba fizyczna lub prawna, która spełni warunki udziału w konkursie, w tym nie jest 

pracownikiem Kuchinox Polska sp. z o. o. sp. k. 

2. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny. 

3. Uczestnictwa w konkursie oraz praw z nim związanych, w tym prawa do nagrody, nie 

można przenosić na inne osoby czy podmioty. 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
Aby wziąć udział w konkursie, należy: 

A. Spełnić warunki uczestnictwa zamieszczone w § 2 niniejszego regulaminu. 

B. Umieścić na prowadzonym przez siebie kanale internetowym informację o tym, który 

produkt marki LAVEO najbardziej przydał by się w domu autora. 

C. Do 08.07.2018 wysłać na adres marketing@laveo.pl informację z linkiem do 

opublikowanych treści. 

D. Zapoznać się z niniejszym regulaminem. 

E. Organizator zastrzega, że powiadomienie uczestników o nagrodzie nastąpi wyłącznie 

mailowo, na adres z którego zostało wysłane zgłoszenie. 

F. Wyniki konkursu zostaną wysłane do zwycięzców do 22 lipca 2018. 

G. Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca jest zobowiązany do wysłania swoich danych 

teleadresowych organizatorowi (wiadomość e-mail) w ciągu 7 dni od ogłoszenia 

wyników. W przypadku niespełnienia powyższych warunków uczestnik traci prawo 

do nagrody. 
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§ 4 

NAGRODY 

1. I NAGRODA – bon 500 zł na produkty marki LAVEO 

II NAGRODA – bon 300 zł na produkty marki LAVEO 

III NAGRODA – bon 150 zł na produkty marki LAVEO 

30 NAGRÓD-NIESPODZIANEK 

2. Nagrody przyzna Komisja Konkursowa, w skład której wejdzie kierownik działu 

marketingu Kuchinox Polska sp. z o. o. sp. k. oraz dwie wyznaczone przez niego 

osoby. 

3. Komisja konkursowa przyzna nagrodę w oparciu o jawne glosowanie. 

4. Członkowie Komisji będą zwracać szczególną uwagę na oryginalność przekazu, jego 

kreatywność i estetykę. 

5. Wartości poszczególnych nagród nie przekraczają kwoty 760 zł. 

6. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. 

7. Nagrody otrzymają Ci uczestnicy, którzy spełnią wszystkie zasady uczestnictwa 

zamieszczone w § 3 niniejszego regulaminu. 

§ 5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Kuchinox Polska sp. 

z o. o. sp. k., Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź, NIP: 725-15-51-267, KRS: 0000 

536297, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, REGON: 471594569. 

2. Kuchinox Polska sp. z o.o. sp. k. przykłada dużą wagę do ochrony powierzonych 

danych osobowych. Przetwarzanie ich jest w pełni zgodne z zasadami określonymi w 

przepisach prawa polskiego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z 

regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

3. Kuchinox Polska sp. z o.o. sp.k. zobowiązuje się dbać o to, by dane osobowe były: 

 przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty; 

 prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne ilościowo; 

 dokładne i aktualne – niedokładne lub niekompletne dane osobowe będą 

poprawiane lub usuwane bądź ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane; 

 przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne; 

 przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem 

celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone; 

 bezpieczne. 

4. Dane uczestnika konkursu będą wykorzystywanie w celu wysłania nagrody, 

przeprowadzania postępowania reklamacyjnego i późniejszej współpracy, o ile 

uczestnik będzie chciał ją rozpocząć. 

5. Dbamy o poufność powierzonych danych osobowych. Z uwagi na konieczność 

zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury 

informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako 

przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być 



przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z 

branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom 

prawnym czy podwykonawcom. 

6. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów 

podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w 

którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów 

Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagrody i 

przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 

8. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym czasie, jednak w 

takim wypadku otrzymanie nagrody i przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego 

nie będzie możliwe. 

9. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, 

możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do 

złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia 

danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z 

tych uprawnień - skontaktuj się z nami pod adresem: laveorodo@laveo.pl. 

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

§ 6 

REKLAMACJE 
1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane przez uczestników za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@laveo.pl lub w formie 

pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby organizatora (Kuchinox 

Polska sp. z o. o. sp. k., Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź) przez cały czas trwania 

konkursu oraz w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. 

2. Tytuł wiadomości elektronicznej dotyczącej reklamacji powinien brzmieć 

następująco: REKLAMACJA – KONKURS POWIEDZ O MARCE LAVEO. 

Identyczny dopisek powinien znajdować się na kopercie, w której wysyłany będzie list 

polecony. 

3. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1 decyduje data dostarczenia wiadomości 

elektronicznej, a w przypadku listu poleconego – data stempla pocztowego. 

4. Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności te 

umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, oraz zwięzły opis przedmiotu 

reklamacji. 

6. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia powyższych punktów, 

będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji 

listem elektronicznym lub listem poleconym (adekwatnie do sposobu złożenia 
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reklamacji) wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji 

(decyduje data nadania wiadomości lub data stempla pocztowego). 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmieniony 

regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez ogłoszenie tego 

faktu na stronie www.laveo.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy spełniają warunki 

określone w regulaminie. W tym celu organizator może żądać od uczestnika złożenia 

określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 

dokumentów. 

3. Odmowa uczestnika w powyższym zakresie wyklucza go z konkursu, o ile 

wątpliwości organizatora są uzasadnione. 

4. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.laveo.pl.  
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