REGULAMIN KONKURSU

„Wylicz sobie iPhone’a 6”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wylicz sobie iPhone’a 6” i jest zwany dalej jako "Konkurs".

2.

Organizatorem Konkursu jest mfind IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 74/1,
NIP: 987-654-32-10, zwany dalej jako „Organizator”.

3.

Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

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

5.

Celem Konkursu jest zachęcenie do zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego za pomocą porównywarki
ubezpieczeń komunikacyjnych mfind.pl dostępnej pod adresem: https://www.mfind.pl zwanej dalej
jako „Porównywarka”.

6.

Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.

7.

Konkurs trwa w okresie od dnia 21 grudnia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. zwanym dalej jako
„Okres Trwania Konkursu”.

8.

Wyłonienie zwycięzcy, któremu zostanie przyznana nagroda odbędzie się do dnia 17 marca 2016 roku
do godziny 15:00 w lokalu spółki Mfind IT przy ulicy Żeromskiego 77 w Warszawie. W skład komisji
nadzorującej przebieg konkursu oraz dokonującej wyboru Laureatów Konkursu zwanej dalej jako
„Komisja” wchodzą:
- Bartłomiej Roszkowski,
- Bartosz Salwiński,
- Artur Żuliński
§2
UCZESTNICY KONKURSU

1.

W Konkursie mogą̨ brać́ udział wszystkie osoby fizyczne będące konsumentami, które są osobami
pełnoletnimi i jednocześnie są właścicielami lub jednym z właścicieli pojazdu, zakupują i opłacają polisę
ubezpieczenia komunikacyjnego zakupionego za pomocą Porównywarki lub Call Center Organizatora zwane
dalej jako „Uczestnicy”.
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2.

Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być́ pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy
Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków
uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.

3.

Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

4.

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
4.1. Dokonać kalkulacji dowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego używając prawdziwych danych
osobowych, danych pojazdu oraz danych kontaktowych niezbędnych w procesie kalkulacji na jeden ze
sposobów:
4.1.1. Za pomocą Porównywarki.
4.1.2. Podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Call Center Organizatora.
4.2. Wyrazić chęć do wzięcia udziału w konkursie poprzez akceptację regulaminu konkursu.
4.3. Zakupić ubezpieczenie komunikacyjne finalizując kalkulację wykonaną na jeden ze sposobów
opisanych w §2 ust. 4 punkt 4.1 Regulaminu w okresie trwania konkursu, dokonać płatności pierwszej
raty za wybraną polisę lub opłacić ją w całości do 26 lutego 2016 i nie wypowiedzieć polisy.

5.

Wykonanie czynności zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się Uczestnika do
Konkursu zwanym dalej jako „Zgłoszenie”.

6.

Każdy z Uczestników ma prawo wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy o ile za każdym razem zakupi
ubezpieczenie komunikacyjne na inny pojazd zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu.

7.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ
Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora.
§3
NAGRODY

1.

W Konkursie przyznanych zostanie 5 następujących nagród zwanych dalej jako „Nagrody”:
1.

1 smartfon marki Apple model iPhone 6 16 GB, o wartości przybliżonej w wysokości 2.500
złotych brutto zwany dalej jako „Nagroda Główna”.

2.

4 kubki ceramiczne zawierające nadruk reklamowy Organizatora zwane dalej jako „Nagrody
Pocieszenia”.

2.

Uczestnicy Konkursu, którym przysługuje prawo do otrzymania Nagrody dalej zwani jako „Laureaci”
nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu
pieniężnego Nagrody.

3.

Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

4.

Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
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5.

W przypadku, gdy Uczestnik wysłał Zgłoszenie do konkursu więcej niż 1 raz i został Laureatem Nagrody
Głównej, oraz Nagrody Pocieszenia otrzymuje jedynie Nagrodę Główną, natomiast Zgłoszenie
kwalifikujące go do odebrania Nagrody Pocieszenia zostaje wykluczone z Konkursu.

6.

Organizator przyzna Laureatowi Nagrody Głównej dodatkową premię pieniężną na pokrycie podatku od
nagród w wysokości 10% wartości Nagrody Głównej – równej wysokości zryczałtowanego podatku od
nagród w konkursach.

7.

Organizator pobierze od Laureata Nagrody Głównej dodatkową premię pieniężną na poczet
zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o
podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r., który zostanie odprowadzony przez
Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. Zgodnie z przepisami termin odprowadzenia podatku
przypada na 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania Nagrody Głównej przez
Laureata.
§4
PRZEBIEG KONKURSU

1.

Każda osoba dokonująca kalkulacji ubezpieczenia zgodnie z zapisami §2 ust. 4 punktu 4.1 Regulaminu
z zastrzeżeniem §2 ust. 1 i 2 Regulaminu może wziąć udział w Konkursie.

2.

Po zakupie ubezpieczenia przez Uczestnika wysokość składki zwanej dalej „Składką”, którą opłacił jest
zapisywana w bazie teleinformatycznej Organizatora.

3.

W przypadku zakupu ubezpieczenia na raty Składka jest równa wysokości pierwszej raty.

4.

Organizator określa wysokość składki docelowej za ubezpieczenie komunikacyjne na poziomie 777 zł
brutto zwanej dalej jako „Składka Konkursowa”.

5.

Uczestnik konkursu, którego Składka będzie równa Składce Konkursowej zostaje Laureatem Nagrody
Głównej z zastrzeżeniem §4 ust. 6 Regulaminu.

6.

W przypadku braku Uczestnika ze Składką równą Składce Konkursowej, Laureatem Nagrody Głównej
zostaje Uczestnik, którego wysokość Składki jest najbliższa wysokości Składki Konkursowej z
zastrzeżeniem §4 ust. 6 Regulaminu.

7.

W przypadku dwóch lub większej liczby Uczestników, których wysokość Składek będzie równa i
jednocześnie będą się kwalifikować do odebrania Nagrody Głównej, Laureatem konkursu zyskującym
prawo do odbioru Nagrody Głównej zostaje Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia do Konkursu jako
pierwszy.

8.

Po wytypowaniu Laureata Nagrody Głównej następuje wytypowanie 4 Laureatów Nagród Pocieszenia.
Analogicznie jak w §4 ust. 6 o prawie do wygranej będzie decydować wysokość Składki jak najbliższa
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wysokości Składki Konkursowej, a w przypadku takich samych wartości zostanie wzięta pod uwagę
kolejność zgłoszeń.
9.

Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 18 marca 2016 za pomocą wiadomości
email, oraz kontaktu telefonicznego. Do kontaktu zostanie użyty adres email, oraz numer telefonu podany
przez Laureata w procesie kalkulacji.

10. Laureat po otrzymaniu wiadomości email w celu zachowania prawa do Nagrody jest zobowiązany do
potwierdzenia zgodności danych podanych podczas kalkulacji, które zostaną przesłane w wiadomości,
oraz podania swojego pełnego adresu na który zostanie przesłana Nagroda. Potwierdzenie musi zostać
przesłane w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email od Organizatora informującej o wygranej w
Konkursie. W razie wątpliwości odnośnie zakupu polisy Organizator może poprosić o przesłanie
potwierdzenie dokonania przelewu.
11. W przypadku braku potwierdzenia przez Laureata w wiadomości email zgodności danych lub
wystąpienia ich niezgodności z danymi podanymi podczas kalkulacji Laureat ten traci prawo do Nagrody.
12. Nagrody zostaną wysłane Laureatom niezwłocznie po ustaleniu prawa do wygranej i potwierdzeniu
danych przez Laureatów.
13. Nagroda Główna zostanie przesłana w formie ubezpieczonej przesyłki kurierskiej na kwotę 2500 zł brutto
na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
14. Nagrody Pocieszenia zostaną przesłane w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej
wiadomości email.
15. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika
(pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
16. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w §4 ust. 9, 10
lub 14 Regulaminu, zostaną przyznane Uczestnikom, których Składki były kolejne na liście najbliższych
wartości Składki Docelowej dalej zwanym jako „Laureaci Rezerwowi”.
17. Ewentualne powiadomienie Laureatów Rezerwowych o wygranej nastąpi do dnia 20 kwietnia 2016 r.
Laureat Rezerwowy jest zobowiązany do przesłania odpowiedzi na wiadomości email od Organizatora
na zasadach o których mowa w §4 ust. 9 Regulaminu, a wysłanie przysługującej mu Nagrody nastąpi
niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 7 dni od potwierdzenia przez Laureata Rezerwowego
zgodności danych.
18. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatom Rezerwowym (ze względu na wystąpienie sytuacji
analogicznych do opisanych w §4 ust. 9, 10 lub 14 Regulaminu) przepadają na rzecz Organizatora.
19. Lista Laureatów (zawierająca imiona, nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów, oraz nagrody jakie
im przysługują) zostanie opublikowana niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej listy składającej się z
Laureatów i/lub Laureatów Rezerwowych.
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§5
REKLAMACJE

1.

Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres email Organizatora tj.
kontakt@mfind.pl.

2.

Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3.

Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, link
do wyników kalkulacji Uczestnika w przypadku obliczania składki w Porównywarce lub numer telefonu
w przypadku obliczania składki za pomocą Call Center Organizatora jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji.

4.

W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową w składzie trzech przedstawicieli, której skład został przedstawiony w

§1 ust. 8

Regulaminu.
5.

Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

6.

Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony wiadomością email w odpowiedzi na wiadomość
email w sprawie reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7.

Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone
przed sądem powszechnym właściwym dla miejsca siedziby Organizatora.
§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2.

Dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych na stronie:
https://www.mfind.pl/regulamin-polityka-prywatnosci#polityka-prywatnosci

(sekcja

„Polityka

prywatności”) oraz w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy Laureatów Konkursu na Stronie
Konkursowej, oraz profilach społecznościowych Organizatora na serwisach Facebook, Twitter,
LinkedIn, Instagram, Wykop oraz Google+, a także w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej,
zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
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4.

Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych
osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
§7
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.

Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji
w sprawie wykluczania Uczestników Konkursu jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia
prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Laureatów. Na powyżej wymienione decyzje
Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.

2.

Decyzje Komisji, o których mowa w §7 ust. 1 Regulaminu mogą zapaść w sytuacji naruszenia przez
Uczestnika postanowień §2 ust. 4 i 6 Regulaminu.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

4.

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz pod adresem w domenie mfind.pl
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