
 

 

 

Regulamin konkursu  

"Nazwa dla technologii sklepu bezobsługowego" 

[„Regulamin”]. 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Nazwa dla technologii sklepu bezobsługowego” 

[„Konkurs”]. 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Żabka Polska sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. 

Stanisława Matyi 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000636642, posługująca się numerem NIP: 522-30-71-241 oraz REGON: 

365388398 [„Organizator”]. 

 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. i art. 921 k.c. 

Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę 

Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia 

Konkursu.  

 

4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę 

Konkursu, wydanie nagrody oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia 

Konkursu. 

 

5. Konkurs jest organizowany od dnia 30.06.2020 r. o dnia 07.07.2020 r. do godz. 23:59, zgodnie 

z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 

6. Konkurs realizowany jest za pomocą skrzynki mailowej: konkursy@zabka.pl [„Skrzynka 

konkursowa”] 
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7. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.   

 

8. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna [„Uczestnik”]:   

 

   a) będąca pracownikiem, partnerem lub współpracownikiem Żabka Polska sp. z o.o.  

                                   z siedzibą w Poznaniu oraz  

    b) posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   

 

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz innych 

podmiotów, biorący bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni 

rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia z osobami wskazanymi powyżej.   

 

10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby fizyczne.   

 

 

§ 2  

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Osoba przystępująca do Konkursu, zobowiązana jest do spełnienia warunku:    

Przesłanie kreatywnej, samodzielnie przygotowanej, inspirującej propozycji nazwy dla technologii, 

w której działa sklep bezobsługowy Żabka na Skrzynkę konkursową. Uczestnik musi posiadać 

pełnię praw autorskich do przesłanej propozycji nazwy i ponosi za to całkowitą i wyłączną 

odpowiedzialność. Przesłanie propozycji nazwy jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika 

oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnikowi przysługuje do przesłanej propozycji nazwy pełnia 

autorskich praw majątkowych oraz że przesłana w Konkursie propozycja nazwy  nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przesłaniem propozycji 

nazwy na adres Skrzynki konkursowej.   



 

 

 

3. Przystępując do przesłania propozycji nazwy Uczestnik akceptuje Regulamin.    

4. Przesłane w Konkursie propozycje nazwy stanowią inspirację. Organizator konkursu zastrzega 

sobie prawo do ewentualnych modyfikacji przesłanych propozycji nazwy. 

§ 3  

Nagroda 

 

1. Komisja dokona wyboru najlepszych 3 zgłoszeń spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń 

spełniających warunki niniejszego Regulaminu. Autorom wyłonionej propozycji przyznana 

zostanie nagroda I, II lub III stopnia.   

 

2. Dla Uczestników Konkursu przewidziano nagrody w postaci:  

 

a) nagroda I stopnia – karta podarunkowa do wykorzystania na platformie Allegro o wartości 300 zł 

(słownie: trzysta złotych 00/100),  

b) nagroda II stopnia –  karta podarunkowa do wykorzystania na platformie Allegro o wartości 200 zł 

(słownie: dwieście złotych 00/100), 

c) nagroda III stopnia - karta podarunkowa do wykorzystania na platformie Allegro o wartości 100 zł 

(słownie: sto złotych 00/100).  

3. Łączna liczba nagród w konkursie wynosi 3. Wartość nagród w Konkursie wynosi 600 PLN netto.  

  

4. Odbierając nagrodę, zwycięzca akceptuję fakt powiększenia swojego przychodu w roku 

podatkowym 2020. Koszty ZUS i podatku pokryje Organizator.   

 

5. W Konkursie jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.   

  

6. Nagroda nie podlega wymianie, zamianie na inną nagrodę rzeczową, ani na jej równowartość 

pieniężną, a prawo do Nagrody przysługujące zwycięzcom nie jest zbywalne.   

 

7. W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:  

 



 

 

 

a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub 

nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;   

b) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, 

narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, 

religii, organizacji o charakterze religijnym;   

c) zawierają treści niezgodne z prawem;   

d) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;   

e) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;   

f) naruszają dobre obyczaje;   

g) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

8. Uczestnik zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody drogą mailową do dnia 24 lipca 2020 

r. 

 

9. Wydanie nagród nastąpi w terminie 10 dni roboczych od daty poinformowania Zwycięzcy o 

przyznaniu nagrody, zgodnie z § 3 pkt 9 Regulaminu. Nagrody będą wydawane przez Organizatora 

w dziale Digital (na 5. piętrze w siedzibie Organizatora ), po wcześniejszym ustaleniu terminu 

odbioru indywidualnie z każdym z autorem wyłonionej propozycji.  

 

§ 4 

 Komisja konkursowa 

 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową [„Komisja”]. W skład Komisji wchodzą: 

  

a) Krzysztof Liszyński - przewodniczący komisji,  

b) Martyna Rusiecka - członek komisji,  

c) Katarzyna Przewęzikowska - członek komisji,  

d) Łukasz Zech - członek komisji,  

e) Mirosław Krzanik - członek komisji, 



 

 

 

f) Tomasz Blicharski – członek komisji. 

 

Komisja w głosowaniu, większością głosów wybierze zwycięzców, w razie równej liczby 

głosów, przeważający będzie głos przewodniczącego.   

 

2. Do zadań Komisji należy: 

 

a. zapoznanie się ze wszystkimi prawidłowo złożonymi Zgłoszeniami konkursowym i ich ocena;  

b. wybór w dniu 13.07.2020 r. spośród prawidłowo złożonych Zgłoszeń konkursowych, zgodnie 

z postawieniami niniejszego Regulaminu Zgłoszeń konkursowych uprawniających do 

otrzymania nagród określonych w § 3 Regulaminu;  

c. sporządzenie i zatwierdzenie protokołu z wyboru; 

d. poinformowanie zwycięzców o wyborze ich Zgłoszeń konkursowych wraz ze wskazaniem 

przyznanej nagrody; 

e. prowadzenie postępowań reklamacyjnych, w szczególności niezwłoczne udzielanie odpowiedzi 

na zadane pytania i wyjaśnień; 

f. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przestrzeganiem Regulaminu. 

 

§ 5 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań.  

 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, 

formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod 

numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może się 

skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z 

inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 
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(a) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu: „Nazwa 

dla technologii sklepu bezobsługowego”   

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:  

a. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora mający na celu wyłonienie 

Zwycięzców Konkursu i wydanie im Nagród oraz obsługa reklamacji dotyczących 

Konkursu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie wskazanym w pkt 4 

 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora:  

• Dostawcy usług IT, 

• Agencje marketingowe lub PR, 

• Firmy spedycyjno-transportowe, kurierzy, przewoźnicy. 

 

6. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, 

chyba że Uczestnik Konkursu wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych. 

 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

 

8. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest przesłance prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych. 

 

9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim UE zwykłego pobytu Uczestnika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza 

przepisy prawa. 

 

10. Podanie danych osobowych w celu określonym w punkcie 4 jest konieczne do wzięcia udziału 

w Konkursie - bez podania danych osobowych nie jest możliwe wzięcie udziału w Konkursie. 

 

§ 6 

 Prawa autorskie 

 

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie zgłoszenia będące wynikiem indywidualnej pracy 

twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych. 

 

2. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik zapewnia, że: 



 

 

 

• jest autorem przedstawionego Zgłoszenia konkursowego, rozumianego jako utwór 

według ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.2019.1231 z późn. zm.)  

• posiada wszelkie prawa do Zgłoszenia konkursowego, w tym prawa autorskie 

umożliwiające w szczególności reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie, a 

prawa te nie są w żaden sposób ograniczone,  

• zgłoszenie nie narusza przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw osób 

trzecich, w szczególności prawa autorskich, praw pokrewnych, prawa własności 

przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich.  

 

3. Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zgłoszenie konkursowe ponosi pełną odpowiedzialność 

za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.  

 

4. Z chwilą wysłania Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi zgody 

na wykorzystywanie treści Zgłoszenia konkursowego w celu: przeprowadzenia Konkursu, 

oceny przesłanego Zgłoszenia konkursowego, publikacji rezultatów Konkursu i wykorzystania 

Zgłoszenia konkursowego w działalności prowadzonej przez Organizatora, a w szczególności do 

wykorzystania propozycji nazwy dla technologii, publikacji w komunikacji wewnętrznej 

Organizatora (np. wiadomości mailowe do organizacji, magazyn RAZEM), jak również na 

wszelkich portalach społecznościowych i informacjach przekazywanych do mediów. Uczestnik 

wyraża zgodę na bezterminowe, nieograniczone przedmiotowo i terytorialnie korzystanie z 

pomysłu zawartego w Zgłoszeniu konkursowym  przez Organizatora. 

 

5. Z chwilą przekazania nagrody określonej w § 3, zgodnie z brzmieniem art. 921 § 3 k.c., 

Organizator nabywa, bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, prawa autorskie 

do pomysłu stanowiącego treść Zgłoszenia konkursowego, będącego  utworem w rozumieniu 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także prawo wykonywania praw 

zależnych, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:  

a) w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wykorzystanie, wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 



 

 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia otrzymanego Zgłoszenia konkursowego w 

przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez Uczestnika praw autorskich lub dóbr 

osobistych osób trzecich. 

 

§ 7 

Procedura reklamacji  

 

1. Każdy Uczestnik Konkursu  może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i 

uczestnictwem w Konkursie. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu mogą być 

składane na adres Organizatora (Żabka Polska, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań) na 

piśmie. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do 

korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę 

wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia do Organizatora. Reklamacje przyjmowane 

są w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zwycięzców. Po tym terminie reklamacje nie będą 

rozpatrywane, chyba że dotyczą okoliczności związanych ze zwycięzcami.  

 

2. W terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania reklamacji Organizator pisemnie poinformuje 

zgłaszającego o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej decyzji. Decyzja 

Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest decyzją ostateczną.  

 

3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest treść Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego.  

 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.  

 

§ 8 

 Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  

 

 



 

 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiany takie nie 

będą wpływać na nabyte już przez Uczestników prawa w Konkursie. Zmieniając Regulamin, 

Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmian, nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. 

Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną przesłane komunikacją mailową. 

Zmieniając Regulamin, Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmiany nie krótszy niż 7 dni 

po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na 

stronie: zabka.pl/nasze-konkursy 

 

3. Organizator uprawniony jest do wcześniejszego zakończenia Konkursu, bądź przedłużenia 

czasu jego trwania, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych 

Uczestników, którzy już przystąpili do udziału w Konkursie.  

 

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w 

szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych 

oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem 

w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje 

utratę prawa do  

Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 

 

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają Uczestnikowi możliwości wykonania 

uprawnień przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

7. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu do wglądu  

w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 

zabka.pl/nasze-konkursy 

8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego 

trwania. 

 

9. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad fair play pod rygorem dyskwalifikacji Uczestnika.  
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