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Warszawa 23.07.2019

REGULAMIN KONKURSU „FOKUS LISTA 2019”
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczegółowo warunki i
zasady uczestnictwa w konkursie pod tytułem „FOKUS LISTA 2019” (zwanego dalej
„Konkursem”), w szczególności czas trwania i przedmiot Konkursu, zasady wyłaniania
zwycięzców oraz przyznawania nagród, a także prawa i obowiązki organizatora oraz
uczestników Konkursu.
Organizatorem Konkursu jest OBO Bettermann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (adres: ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa), wpisana 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 0000029872, posiadająca numer NIP 5211001039, o
kapitale zakładowym w wysokości 11.561.000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs nie stanowi gry losowej lub gry hazardowej w rozumieniu powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie treści
Regulaminu oraz oświadczeń w nim zawartych.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Konkurs ma charakter dobrowolny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych, z
wyłączeniem osób określonych w punkcie 2.3. Regulaminu.
Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia
do Konkursu ukończyła 18 (osiemnaście) lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”), z zastrzeżeniem punktu 2.3. Regulaminu.
Uczestnikiem nie może zostać pracownik lub członek organu zarządzającego
Organizatora lub podmiotu dokonującego zakupów towarów bezpośrednio od
Organizatora (kontrahenta Organizatora). Uczestnikiem nie może zostać również
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podmiot dokonujący zakupów towarów z oferty handlowej Organizatora (kontrahent
Organizatora).
2.4.
Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod
adresem www.obo.pl oraz na profilu firmowym Organizatora w serwisie
społecznościowym Facebook.com.
2.5.
Konkurs trwa od dnia 8 sierpnia 2019 r. do dnia 7 listopada 2019 r. i jest podzielony na
3 (trzy) etapy:
2.5.1. Etap 1. – od dnia 8 sierpnia 2019 r. do dnia 5 września 2019 r.;
2.5.2. Etap 2. – od dnia 6 września 2019 r. do dnia 6 października 2019 r.;
2.5.3. Etap 3. – od dnia 7 października do dnia 7 listopada 2019 r.
2.6.
Każdego 1. (pierwszego) dnia danego etapu Konkursu, o którym mowa w punkcie 2.5.
Regulaminu (zwanego dalej „Etapem”), na stronie internetowej Organizatora
znajdującej się pod adresem www.obo.pl zostanie ogłoszony „produkt miesiąca” (zwany
dalej „Produktem Miesiąca”). W ramach każdego poszczególnego Etapu Konkursu
zostanie ogłoszony inny Produkt Miesiąca.
2.7.
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w
Regulaminie 3 (trzech) laureatów Konkursu (zwanych dalej łącznie „Laureatami”, zaś
indywidualnie „Laureatem”), tj. Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu wykażą
się kreatywnością i stworzą autorskie, najciekawsze, oryginalne i niepublikowane
wcześniej hasło promujące i reklamujące Produkt Miesiąca (zwane dalej „Hasłem
Reklamowym”).
2.8.
Hasło Reklamowe powinno być wolne od wszelkich wad prawnych oraz nie powinno
naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Hasło Reklamowe nie powinno być dłuższe
niż 1 (jedno) zdanie. Hasło Reklamowe, które nie będzie spełniało wymagań określonych
w zdaniach poprzednich, nie zostanie wzięte pod uwagę w Konkursie.
2.9.
Uczestnik dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie tylko i wyłącznie za
pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej
Organizatora: fokuslista@obo.pl (zwanego dalej „Zgłoszeniem”).
2.10. Zgłoszenie musi obowiązkowo zawierać następujące elementy:
2.10.1. imię i nazwisko Uczestnika;
2.10.2. adres poczty elektronicznej Uczestnika;
2.10.3. numer telefonu Uczestnika;
2.10.4. propozycję Hasła Reklamowego;
2.10.5. zdjęcie całej 1 (jednej) strony (okładki) papierowego wydania katalogu „Fokus Lista”;
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2.10.6. zdjęcie całej 1 (jednej) strony zawierającej Produkt Miesiąca w papierowym wydaniu
katalogu „Fokus Lista”;
2.10.7. nazwę i adres hurtowni, w której Uczestnik otrzymał papierowe wydanie katalogu
„Fokus Lista”.
2.11. Zgłoszenie, które nie będzie spełniało wymagań określonych w punkcie 2.10.
Regulaminu, w szczególności nie będzie zawierało któregokolwiek elementu
prawidłowego Zgłoszenia, nie zostanie wzięte pod uwagę w Konkursie.
2.12. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko 1 (jedno) Hasło Reklamowe w okresie trwania
danego Etapu Konkursu.
2.13. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone 2 (dwa) lub więcej identycznych Haseł
Reklamowych, w Konkursie zostanie wzięte pod uwagę tylko to Hasło Reklamowe, które
zostało zgłoszone najwcześniej.
2.14. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje treść
Regulaminu, jak również że w odniesieniu do Konkursu występuje jako osoba fizyczna,
a nie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą .
2.15. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest autorem Hasła Reklamowego
zaproponowanego w Zgłoszeniu a Hasło Reklamowe nie narusza praw autorskich lub
dóbr osobistych osób trzecich. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na
wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej przez niego propozycji Hasła
Reklamowego w sposób nieograniczony czasowo ani terytorialnie, na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
tym również na jego wszelkie adaptacje lub zmiany, w szczególności na
rozpowszechnianie Hasła Reklamowego za pośrednictwem strony internetowej
Organizatora znajdującej się pod adresem www.obo.pl oraz na profilu firmowym
Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.com w celach zapewnienia
prawidłowej organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym w celu realizacji
procesu reklamacji.
2.16. W przypadku gdy Organizator będzie chciał wykorzystać Hasło Reklamowe do promocji
i reklamy Produktu Miesiąca wówczas Organizator zawrze z Uczestnikiem odrębną
umowę.
2.17. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęć załączonych do
Zgłoszenia a wysłane przez niego zdjęcia nie naruszają praw autorskich lub dóbr
osobistych osób trzecich. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie
przez Organizatora zdjęć załączonych do Zgłoszenia w sposób nieograniczony czasowo
ani terytorialnie, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o
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prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym również na ich wszelkie adaptacje lub
zmiany, w szczególności na rozpowszechnianie tych zdjęć za pośrednictwem strony
internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem www.obo.pl oraz na profilu
firmowym Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.com w celach
zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym w celu
realizacji procesu reklamacji.

3.

ZASADY WYŁONIENIA LAUREATA ORAZ PRZYZNANIA NAGRODY

3.1.

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń, a także wyłonienia i nagrodzenia
Laureatów, Organizator powołuje komisję konkursową w następującym składzie:
Przemysław Głogowski, Michał Kubiak, Magdalena Stankiewicz (zwaną dalej „Komisją
Konkursową”).
3.2.
W ramach każdego pojedynczego Etapu Konkursu Komisja Konkursowa zapozna się z
treścią propozycji Haseł Reklamowych zgłoszonych przez Uczestników, wybierze
najciekawszą propozycję Hasła Reklamowego, a także wyłoni i nagrodzi 1 (jednego)
Laureata. W ramach Konkursu zostanie wyłonionych i nagrodzonych łącznie 3 (trzech)
Laureatów z tym zastrzeżeniem, że w ramach każdego pojedynczego Etapu Konkursu
zostanie wyłoniony i nagrodzony tylko i wyłącznie 1 (jeden) Laureat.
3.3.
Każdy Etap Konkursu zostanie rozstrzygnięty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od
daty jego zakończenia w ten sposób, że:
3.3.1. Etap 1. zostanie rozstrzygnięty do dnia 26 września 2019 r.;
3.3.2. Etap 2. Zostanie rozstrzygnięty do dnia 27 października 2019 r.;
3.3.3. Etap 3. Zostanie rozstrzygnięty do dnia 28 listopada 2019 r.
3.4.
Laureat zostanie poinformowany o wygranej w Konkursie za pośrednictwem wiadomości
e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Laureata, wskazany Organizatorowi w
Zgłoszeniu.
3.5.
Wyniki poszczególnych Etapów Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora znajdującej się pod adresem www.obo.pl oraz na profilu firmowym
Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.com.
3.6.
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora
jego danych: imienia i miejscowości, w której zamieszkuje, w miejscach wskazanych w
punkcie 3.5. Regulaminu, w przypadku gdy Uczestnik zostanie Laureatem, jak również
publikację Hasła Reklamowego.
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4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

NAGRODY
Laureat jest uprawniony do otrzymania od Organizatora nagrody rzeczowej w postaci
hulajnogi elektrycznej Xiaomi MiJia M365 (zwanej dalej „Nagrodą Rzeczową”), z
zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili Nagrody Rzeczowej na
inną nagrodę rzeczową o podobnym charakterze, o wartości nie mniejszej niż wartość
Nagrody Rzeczowej (zwaną dalej „Inną Nagrodą Rzeczową”).
Wizerunek Nagrody Rzeczowej lub Innej Nagrody Rzeczowej, umieszczony w
materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora, może odbiegać od jej
rzeczywistego wyglądu.
Parametry techniczne Nagrody Rzeczowej lub Innej Nagrody Rzeczowej mogą
nieznacznie odbiegać od parametrów podanych przez jej producenta lub sprzedawcę.
Laureat jest uprawniony również do otrzymania od Organizatora, oprócz Nagrody
Rzeczowej albo Innej Nagrody Rzeczowej, dodatkowej nagrody pieniężnej o wartości
odpowiadającej 11,11% (jedenaście całych i jedenaście setnych procent) wartości brutto
Nagrody Rzeczowej albo Innej Nagrody Rzeczowej, zaokrąglonej do pełnych złotych w
ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 50 gr (pięćdziesiąt groszy) pomija
się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 gr (pięćdziesiąt groszy) lub więcej podwyższa się
do pełnych złotych (zwanej dalej „Nagrodą Pieniężną”).
Nagroda Rzeczowa albo Inna Nagroda Rzeczowa zostanie wydana Laureatowi przez
Organizatora osobiście albo za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub przesyłki
kurierskiej. Laureat jest zobowiązany do wskazania Organizatorowi adresu do
dostarczenia Nagrody Rzeczowej albo Innej Nagrody Rzeczowej w terminie 21
(dwudziestu jeden) dni od dnia zawiadomienia Laureata o wygranej w Konkursie. W
przypadku, gdy Laureat nie wskaże Organizatorowi adresu do dostarczenia Nagrody
Rzeczowej albo Innej Nagrody Rzeczowej w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim,
Laureat przestanie być uprawniony do otrzymania Nagrody Rzeczowej albo Innej
Nagrody Rzeczowej a Organizator może przekazać Nagrodę Rzeczową albo Inną
Nagrodę Rzeczową Uczestnikowi, którego Hasło Reklamowe zajęło kolejną lokatę w
Konkursie.
Organizator przed wydaniem Laureatowi Nagrody Rzeczowej albo Innej Nagrody
Rzeczowej obliczy, pobierze od Laureata i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny od Laureata z tytułu wygranej
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4.8.

4.9.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

w Konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Podatek dochodowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie
pobrany od Laureata przez Organizatora z kwoty pieniężnej należnej Laureatowi z tytułu
Nagrody Pieniężnej w ten sposób, że przeznaczy ją na zapłatę podatku dochodowego.
Nagroda Rzeczowa albo Inna Nagroda Rzeczowa nie podlega wymianie na żadne inne
świadczenie, w szczególności środki pieniężne lub towary z oferty handlowej
Organizatora.
Uczestnik może odmówić przyjęcia Nagrody Rzeczowej albo Innej Nagrody Rzeczowej
od Organizatora, co jest równoznaczne z odmową przyjęcia również Nagrody Pieniężnej.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator będzie uprawniony do
wydania Nagrody Rzeczowej albo Innej Nagrody Rzeczowej innemu Uczestnikowi,
którego Hasło Reklamowe zajęło kolejną lokatę w Konkursie.
DANE OSOBOWE
Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator.
W sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fokuslista@obo.pl.
W związku ze zgłoszeniem przez Państwa udziału w Konkursie będziemy przetwarzać
dane osobowe podane przez Państwa w Zgłoszeniu (np. imię, nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail), a w ramach realizacji Konkursu (np. w celu wydania nagrody lub
wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności adres zamieszkania), które są
konieczne dla realizacji danego konkursu lub wypełnienia przez nas obowiązków
prawnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania
uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie lub otrzymanie nagrody.
Wraz ze Zgłoszeniem mogą Państwo wyrazić zgodę na wysyłanie przez nas drogą
elektroniczną lub pocztową newslettera.
Poniższa tabela wskazuje cel, podstawę prawną i okres przetwarzania Państwa danych
osobowych:
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Cel przetwarzania
danych osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych

Okres przetwarzania
danych osobowych

Wykonanie umowy
zawartej pomiędzy nami
a Państwem –
przeprowadzenie
Konkursu

art. 6 ust. 1 lit b) RODO niezbędność do wykonania
umowy, której stroną jest
Uczestnik

Do czasu wygaśnięcia
umowy pomiędzy Państwem
a Organizatorem (tj.
zakończenia Konkursu)
Przez 6 (sześć) lat licząc od
pierwszego dnia roku
następującego po roku, w
którym spełniony został
obowiązek prawny (w
szczególności rozliczony
podatek w związku z
przyznaną w ramach
Konkursu nagrodą)
Przez 6 (sześć) lat licząc od
pierwszego dnia roku
następującego po roku, w
którym wygasła umowa
pomiędzy Państwem a
Organizatorem

Wypełnienie ciążącego
na nas obowiązku
prawnego

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –
wypełnienie obowiązku
prawnego

Ochrona przed
ewentualnymi
roszczeniami Uczestnika

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
uzasadniony interes
Organizatora

Udzielanie odpowiedzi
na Państwa zapytania

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
uzasadniony interes
Organizatora

Przez czas niezbędny na
udzielenie odpowiedzi

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –
dobrowolna zgoda

do czasu wycofania zgody
(poprzez formularz na stronie
lub poprzez wysłanie e-maila
na adres: fokuslista@obo.pl)

Wysyłka newslettera
zawierającego
informacje handlowe
(marketingowe)
dotyczące produktów
Organizatora
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5.6.
Odbiorcami danych osobowych będą:
5.6.1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne
Organizatora;
5.6.2. podmioty z grupy kapitałowej Organizatora (do której należy) świadczące usługi
związane z bieżącą działalnością Organizatora;
5.6.3. podmioty (w tym agencje marketingowe) wspierające Organizatora w organizacji
konkursów lub akcji promocyjnych, prowadzeniu serwisu – na mocy stosownych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania
przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych;
5.6.4. podmioty wspierające Organizatora w wysyłce newsletterów zawierających treści
marketingowe (dotyczące wyłącznie produktów Organizatora) – na mocy stosownych
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych;
5.6.5. organy administracji publicznej, np. organy skarbowe (dla celów rozliczenia nagród w
konkursach, akcjach promocyjnych lub innych marketingowych);
5.6.6. Poczta Polska i inni operatorzy pocztowi lub kurierzy – dla celów związanych z
dystrybucją nagród.
5.7.
Zgodnie z mającym zastosowanie prawem ochrony danych osobowych, mają Państwo
prawo do:
5.7.1. dostępu do swoich danych osobowych;
5.7.2. sprostowania swoich danych osobowych;
5.7.3. usunięcia danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”);
5.7.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5.7.5. przenoszenia danych osobowych (w tym zakresie macie Państwo prawo do otrzymania
kopii powierzonych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak
również prawo żądania przekazania przez nas tych danych osobowych bez przeszkód
innemu podmiotowi); lub
5.7.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
5.8.
Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5.9.
Mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej kopii przetwarzanych danych
osobowych. W tym celu prosimy o kontakt pod adres e-mail: fokuslista@obo.pl.
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5.10.

5.11.
5.12.

6.

Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać materiałów marketingowych bezpośrednio przez
e-mail, SMS/MMS, faks i telefon lub pocztą, muszą Państwo wycofać swoją zgodę, jak
to opisano powyżej.
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z Organizatorem
pod wyżej wskazanym adresem e-mail.
Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
REKLAMACJE

6.1.

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane Organizatorowi przez Uczestników
lub osoby trzecie przez cały okres trwania Konkursu w następujący sposób:
6.1.1. listownie pod adresem: OBO Bettermann Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa, lub
6.1.2. elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej: fokuslista@obo.pl.
6.2.
Reklamacja powinna wskazywać dane osoby składającej reklamację, takie jak imię,
nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, a także dokładnie
opisywać przyczynę lub przyczyny składanej reklamacji.
6.3.
Skutecznie złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 21
(dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie
zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w taki sposób, w jaki reklamacja
została złożona Organizatorowi.
6.4.
Organizator zapewnia, że wszelkie ewentualne spory i roszczenia majątkowe, które
mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w związku z treścią lub
organizacją niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie
i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności
Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jego przedstawicieli do
podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu
pierwszych dwudziestu jeden (dwudziestu jeden) dni od daty ujawnienia się sporu. W
przypadku, gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje
prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego
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7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać
kontaktując się z Organizatorem w następujący sposób:
7.1.1. listownie pod adresem: OBO Bettermann Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa, lub
7.1.2. elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej: fokuslista@obo.pl.
7.2.
Wszystkie znajdujące się na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych
Organizatora znaki towarowe i oznaczenia przedsiębiorców oraz hurtowni zostały użyte
jedynie w celu informacyjnym, a prawa wyłączne do nich przysługują tymże
przedsiębiorcom i hurtowniom.
7.3.
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
7.4.
Regulamin został udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem www.obo.pl.
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