Regulamin Konkursu
„Pytanie Tygodnia” („Regulamin”)
§ 1.
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Pytanie Tygodnia” (dalej „Konkurs”) jest Spółka Develey Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000040165, NIP: 5241017996;
REGON: 010898648 (dalej „Organizator”, a także „Develey”).
2. Konkurs jest związany z Akcją Promocyjną Ostra Promocja (dalej: „Promocja”), którą
przeprowadza Develey.
3. Konkurs jest prowadzony w serwisie internetowym o domenie: http://develey.pl (dalej:
„Serwis”) za pośrednictwem sekcji Świat rozrywki – podstron „Pytanie Tygodnia” dostępnego
pod adresem http://develey.pl/swiat-rozrywki/.
4. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która poprzez dokonanie Rejestracji
w Serwisie utworzy na nim Konto oraz w okresie trwania Konkursu skorzysta z sekcji Świat
rozrywki – podstrony „Pytanie Tygodnia” (dalej: „Uczestnik”).
5. Przejście do modułu konkursowego poprzez kliknięcie przycisku „Rozpocznij” jest równoznaczne
z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowaniem przez
Uczestnika.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
§ 2.
Czas trwania Konkursu
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Konkurs trwa od 02.10.2017 do odwołania. Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestników o
odwołaniu Konkursu na 7 dni przed nadejściem daty jego zakończenia poprzez zamieszczenie
stosownej informacji na stronie http://develey.pl.

§ 3.
Warunki uczestnictwa
1. W trakcie trwania konkursu raz w tygodniu w Serwisie pojawiać się będzie pytanie konkursowe,
które wyświetli się Uczestnikowi po kliknięciu przez niego w przycisk „Rozpocznij”. Zadaniem
Uczestnika jest poprawne udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie. Uczestnik ma możliwość
wybrania jednej spośród zaproponowanych przez Organizatora, z której tylko jedna jest
prawidłowa. Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Serwisu tej spośród odpowiedzi, która jego
zdaniem jest poprawna. Zgłoszenie następuje poprzez kliknięcie w kwadrat przy wybranej przez
siebie odpowiedzi oraz poprzez zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
(dalej: „Zgłoszenie”).
2. Uczestnik może w danym tygodniu wysyłać Zgłoszenia aż do czasu udzielenia poprawnej
odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. Zgłoszenie odpowiedzi prawidłowej spowoduje
zablokowanie możliwości przesyłania kolejnych Zgłoszeń. W takim przypadku Uczestnik zostanie
poinformowany o tym, że zgłoszona przez niego odpowiedź jest prawidłowa.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie przez Uczestnika Rejestracji Konta w
Serwisie, przy czym Rejestracja musi być dokonana przed wysłaniem Zgłoszenia. Uczestnik ma
prawo do jednokrotnego zarejestrowania się w Serwisie, utworzenia maksymalnie jednego
Konta oraz korzystania z jednego loginu. W razie, gdy Organizator stwierdzi, że dana osoba jest
zarejestrowana dwa lub więcej razy, ma prawo usunąć Konta założone na dodatkowe
tożsamości wraz z przypisanymi do nich Punktami/Dukatami. Z konta może korzystać wyłącznie
jeden Uczestnik – niedozwolone jest zakładanie konta, z którego będzie korzystać kilka osób.
4. Rejestracja, o której mowa powyżej, dokonywana jest według zasad określonych w Regulaminie
Sklepu Internetowego.
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5. Uczestnicy, którzy złamią postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną wykluczeni przez
Organizatora z Konkursu i nie będą im przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia, nie zostaną
im również przyznane żadne nagrody.

§
4.
Nagrody
1. Każdego tygodnia trwania Konkursu każdy z Uczestników, który nadesłał Zgłoszenie stanowiące
poprawną odpowiedź na cotygodniowe pytanie otrzyma 1 Dukat, który zostanie dodany do jego
Konta w Serwisie i będzie mógł zostać wykorzystany w akcji promocyjnej Ostra Promocja lub w
Sklepie Internetowym prowadzonym przez Organizatora (dalej „Nagroda”).
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nagrody podlegają zwolnieniu od
podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 t.j. z dnia 2018.08.08 z późn. zm.), z uwagi, że ich jednorazowa
wartość nie przekracza kwoty 2000,00 (słownie: dwa tysiące) zł.
3. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika Nagrody jest utworzenie Konta w Serwisie poprzez
dokonanie Rejestracji, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, a następnie
zalogowanie się na utworzone Konto oraz nadesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia spełniającego
wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie, stanowiącego poprawną odpowiedź
na cotygodniowe pytanie.
§ 5.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagród.
Nagroda – 1 Dukat do wykorzystania w akcji promocyjnej Ostra Promocja (na zasadach przewidzianych
w Regulaminie Promocji) lub w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Organizatora (na zasadach
przewidzianych w Regulaminie Sklepu Internetowego), zostanie automatycznie dodany do konta
Uczestnika w Serwisie, bezpośrednio po opublikowaniu poprawnej odpowiedzi na cotygodniowe
pytanie.
§ 6.
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Procedura reklamacyjna
1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem
poleconym na adres Organizatora w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak
nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia poprawnej odpowiedzi na cotygodniowe
pytanie, którego reklamacja dotyczy.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny
zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
§ 7.
Dane osobowe
1. Dla wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych zawartych na jego Koncie w Serwisie, w zakresie niezbędnym do realizacji
Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe
Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. – RODO oraz ustawą z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) .
3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu organizacji Promocji/ Konkursu, w
tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Administrator jako przetwarzający dane
osobowe oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym
personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie usług objętych Umową. Administrator
oświadcza, iż urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu
danych osobowych są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
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Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004
r. Nr 100, poz. 1024).
4. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się tylko w przypadku uzyskania niezbędnej i
dobrowolnej zgody. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową udzielenia
usługi. W przypadku działań marketingowych Administrator pozyskuje odrębną zgodę, która jest
dobrowolna. Administrator przetwarza dane osobowe przechowuje dane osobowe, aż do
odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do
cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych.
6. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
zdaniem Użytkownika, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
7. Informujemy, iż dane osobowe będą przekazywane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym m.in. w celu wysłania nagrody.
8. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być
profilowane, w celu dostosowania naszej oferty.
9. Pozostałe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się pod adresem:
https://develey.pl/polityka-prywatnosci/
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu,
jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu. W
takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 3 dni wcześniej, poinformować
Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci
zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora, tak by każdy Uczestnik miał
możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do
uczestnictwa w tym Konkursie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie oraz w wersji papierowej w siedzibie
Organizatora.
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