
REGULAMIN KONKURSU
„ Letnie zakupy w WIZAN-ie”

§1
Postanowienia ogólne

1.Podmiotem organizującym konkurs jest Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN” z
siedzibą w Andrychowie przy ul. Legionów 7, wpisana do Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla  Krakowa–Śródmieścia  w Krakowie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego
Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000133092,  NIP:  551-000-74-75,  zwana  w
dalszej części Regulaminu Organizatorem.

2.  Konkurs  trwa  od  20  lipca  2020  roku  do  31  sierpnia  2020  roku.  Uczestnicy  mają
możliwość dokonywania zgłoszeń w godzinach otwarcia sklepu.

3. Udział w konkursie jest dobrowolny.

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych.
 
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie następujących warunków:

a) Dokonanie w terminie od 20 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku jednorazowego
zakupu  w sklepie  WDT w Wieprzu  przy  ul.  Beskidzkiej  289  (stoisko  spożywcze,  oraz
stoisko przemysłowe) na kwotę minimum  100,00 złotych.  Alkohol (w tym wino i piwo),
papierosy oraz doładowania telefoniczne nie wliczają się do wyżej wspomnianego zakupu.
b) Wypełnienie kuponu konkursowego otrzymanego za zakupy na kwotę minimum  100,00
złotych  z   wpisaniem:  imienia  i  nazwiska  uczestnika,  numeru  telefonu,  wartości
paragonu.
c) Ułożenie hasła reklamowego o WIZANIE i wpisanie go na kuponie konkursowym.
c)  Wrzucenie wypełnionego kuponu promocyjnego do jednej  z  urn w sklepie  WDT w
Wieprzu przy ul. Beskidzkiej 289 w terminie do 31 sierpnia 2020 roku (jedna z urn znajduje
się na stoisku spożywczym, a druga na stoisku przemysłowym).

3.Spośród  kuponów  z  hasłami  reklamowymi  o  WIZANIE,  wybranych  zostanie  przez
komisję 5 kuponów z najlepszymi hasłami, których autorzy otrzymają nagrody

-  Pralkę automatyczną 
-  Wyciskarka wolnoobrotowa Berndsen
-  Mikser ręczny Bosh
-  26 częściowy komplet obiadowy Feston
-  Komplet noży kuchennych Gerlach



4. Wyboru najciekawszych haseł reklamowych o WIZANIE  powołana została komisja w
składzie:
Danuta Smolec – przewodnicząca komisji
Bogdan Manda – członek komisji
Józefa Sordyl – członek komisji

7.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 3 września 2020 roku.

8.Przedstawiciel Organizatora zadzwoni do wybranych osób w celu poinformowania ich o
wygranej.  W  przypadku,  gdy  Zwycięzca  nie  odbierze  tego  telefonu,  Przedstawiciel
Organizatora wykona tego samego dnia jeszcze 4 próby kontaktu telefonicznego (w sumie
5 prób). W przypadku, gdy któryś ze zwycięzców nie odbierze telefonu ani nie oddzwoni
do Przedstawiciela Organizatora tego samego dnia, Komisja dokona wyboru innego hasła
w jego miejsce.

9.Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

10.Nagrody zostaną wręczone osobiście Laureatom w siedzibie Małopolskiej Spółdzielni
Handlowej „WIZAN” w Andrychowie przy ul. Legionów 7 w dniu  4 września o godz.10.00
Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, a prawo
do nich nie może być przeniesione na osobę trzecią. 
Niezgłoszenie się we wskazanym miejscu, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od
daty  rozstrzygnięcia  konkursu,  oznacza  utratę  prawa  do  tej  nagrody  i  powoduje
wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

11.  Warunkiem  odbioru  nagrody  jest  okazanie  paragonu  potwierdzającego  zakup  w
terminie od 20 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku w sklepie WDT w Wieprzu przy ul.
Beskidzkiej  289  (stoisko  spożywcze,  oraz  stoisko  przemysłowe)  na  kwotę  minimum
100,00 złotych.  Alkohol (w tym wino i piwo), papierosy oraz doładowania telefoniczne nie
wliczają się do wyżej wspomnianego zakupu.

12.Laureat nagrody wyraża zgodę na publikacje swojego imienia i nazwiska na profilach
społecznościowych oraz na plakatach i w gazetkach promocyjnych organizowanych przez
Organizatora.

13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

14.Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, w celu kontaktu z
Uczestnikami oraz do przekazania nagród.
Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie. 

§3
Dane osobowe

1.Administratorem  Danych  osobowych  zbieranych  i  przetwarzanych  jest  Małopolska
Spółdzielnia Handlowa „WIZAN” z siedzibą w Andrychowie przy ul. Legionów 7 ,wpisana
do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XII



Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133092,
NIP: 551-000-74-75.

2.Celem  przetwarzania  danych  osobowych  jest  przeprowadzenie  konkursu  oraz
wykonanie obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu.

3.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Promocji są: 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne Rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.U.UE.L.2016.119.1),  (dalej:
RODO), – zgoda osoby, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  - przeprowadzenie konkursu ,
przekazanie  Nagrody,  w  celach  podatkowych  i  księgowych  oraz  wykonania  innych
obowiązków wynikających z Regulaminu. 

4.Odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione
firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.

5.Przetwarzanie obejmuje: 
- w przypadku osób biorących udział w konkursie – nr telefonu

Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie,   ale ich podanie jest niezbędne
do udziału w Konkursie. Poprzez fakt wysłania swoich danych osobowych, w sposób jak
opisano w Regulaminie, osoba ta jednocześnie wyraża ZGODĘ na ich przetwarzanie o
treści jak niżej:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Małopolska Spółdzielnia Handlowa
„WIZAN” z siedzibą w Andrychowie przy ul. Legionów 7 ,wpisana do Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla  Krakowa–Śródmieścia w Krakowie,  XII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133092, NIP: 551-000-74-75,) i
podmioty trzecie - moich danych osobowych, przesyłanych przeze mnie dla celu wzięcia
udziału w konkursie oraz przeprowadzenia działania Promocyjnego przez Administratora”

Jednocześnie mam świadomość, że:

 a) administratorem moich danych osobowych, przesyłanych przeze mnie dla celu wzięcia
udziału  w  konkursie  jest  Małopolska  Spółdzielnia  Handlowa  „WIZAN”  z  siedzibą  w
Andrychowie.  -  która  będzie  przetwarzać  dane  wyłącznie  w  zakresie  dozwolonym
powszechnie obowiązującymi przepisami,
b) podanie danych jest dobrowolne – lecz konieczne celem wzięcia udziału w konkursie,
jej  przeprowadzenia,  przekazania  nagrody  oraz  wykonania  innych  obowiązków
wynikających z Regulaminu.
c) zgoda udzielona jest na czas trwania konkursu
d) postawą przetwarzania moich danych przez Administratora jest zgoda
e)  udzieloną  przeze  mnie  zgodę  mogę  wycofać  w  każdym  czasie  a  jej  wycofanie
skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie



6.Dane osobowe biorących udział w konkursie będą przechowywane do 40 dni od dnia
zakończenia konkursu. Dane osobowe uczestników, którzy wygrali Nagrodę w konkursie,
będą  przechowywane  nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne,  tj.  nie  dłużej  niż  przez  okres
przewidziany prawem lub okres  przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z
konkursie.
Uczestnikowi  przysługuje  prawo żądania  od administratora  dostępu do swoich  danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia  danych.
Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego
wniosku:
- w formie pisemnej, na adres:  Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN” z siedzibą w
Andrychowie przy ul. Legionów 7

7.Dalsze informacje dot. przysługujących Uczestnikom prawach, znajdują się w Polityce
prywatności dostępnej pod adresem https://www.wizan.com.pl

8.Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji,
gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

§ 4
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników konkursu w siedzibie Organizatora 
jak również na stronie internetowej: https://www.wizan.com.pl

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, 
że zmiany te nie naruszają praw nabytych uczestników konkursu.
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