
REGULAMIN KONKURSU “ MÓJ WYMARZONY DZIEŃ DZIECKA” 

(dalej „Regulamin”) 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą MÓJ 
WYMARZONY DZIEŃ DZIECKA (dalej „Konkurs”). 

2. Konkurs organizowany jest przez Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy 
ul. Piotrkowskiej 262/264 (90-361) wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000326038, NIP 7272738835, (dalej „Organizator”). 
Organizator działa na zlecenie Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z 
siedzibą we Wrocławiu (50-541), aleja Armii Krajowej 47, (dalej: „Fundator”) 

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 16.05.2019 r.  

5. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci do ukończenia 16 lat  zamieszkałe na 
terytorium Polski (dalej „Uczestnik”). Do wzięcia udziału w Konkursie 
konieczna jest zgoda opiekuna prawnego Uczestnika na uczestnictwo w 
Konkursie i zaakceptowanie Regulaminu Konkursu. Wzór zgody stanowi 
załącznik do Regulaminu Konkursu. Zgodę należy przesłać na adres 
Organizatora wraz z pracą konkursową. Do wzięcia udziału w Konkursie 
koniecznym jest także wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego uczestnika 
(we własnym imieniu i imieniu Uczestnika) na przetwarzanie danych 
osobowych tj. imienia i nazwiska Uczestnika oraz imienia i nazwiska opiekuna 
prawnego Uczestnika (a także opcjonalnie adresu email opiekuna prawnego 
Uczestnika) w celu przeprowadzenia Konkursu. Wzór zgody stanowi załącznik 
do Regulaminu Konkursu. Zgodę należy przesłać na adres Organizatora wraz z 
pracą konkursową. 

6. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 
Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z 
trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.  

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu 
wykonać zadanie konkursowe oraz zgłosić je do Konkursu. Zadanie polega na 
przygotowaniu  przez Uczestnika pracy plastycznej obrazującej wymarzony 
Dzień Dziecka (dalej: Odpowiedź”). 

2. Zgłoszenie do Konkursu polega na  zakupie dowolnej zabawki w sieci sklepów 
Kaufland, zachowaniu paragonu świadczącego o zrealizowaniu zakupu, 
wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z tytułem konkursu. Kopię paragonu 
wraz z pracą plastyczną oraz wydrukowanym i podpisanym oświadczeniem 
(załącznik do regulaminu) należy przesłać na adres siedziby Organizatora, 



Kamikaze, ul. Piotrkowska 262/264 Łódź z dopiskiem Mój wymarzony Dzień 
Dziecka.  

3. Odpowiedzi trzeba wysłać w Okresie Trwania Konkursu tj. do dnia 10.06. 
2019r. O dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki, przy czym 
ostateczny termin doręczenia Odpowiedzi upływa 16 czerwca 2019 r.  

4. W Konkursie każdy może wziąć udział jednokrotnie, przesyłając jedną pracę 
zgłoszeniową. 

5. Spośród Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu zgodnie z punktem 10 
Regulaminu, Komisja wybierze 150 Zwycięzców,  przyznając im miejsca od 1-go 
do 150-go. Każdemu Zwycięzcy przysługuje Nagroda. (50 nagród głównych za 
zajęcie miejsc od 1-go do 50-go, 100 nagród drugiego stopnia za zajęcie miejsce 
od 51-go do 150-go). 

6. Komisja Konkursowa będzie się kierować następującymi kryteriami wyboru 
najlepszych Odpowiedzi: zgodności z tematem, oryginalności ujęcia, doborem 
środków artystycznego.   

7. W ciągu 30 dni od zakończenia konkursu Organizator ogłosi wyniki Konkursu 
na stronie Fundatora www.kaufland.pl Organizator poinformuje także 
Zwycięzców o wygranej w wiadomości mailowej kierowanej do opiekunów 
jeżeli podali oni swój adres email w zgłoszeniu konkursowym..  

8. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania 
na adres email Organizatora kaufland.konkurs@kamikaze.digital w terminie 
do dnia 2 sierpnia  2019 r. adresu do doręczenia Nagrody i imienia i 
nazwiska opiekuna prawnego Zwycięzcy, do którego ma zostać doręczona 
Nagroda. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora 
wyłącznie do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od 
Nagrody. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego 
Uczestnika, w szczególności w przypadku: a) zawarcia w Odpowiedzi 
elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, 
religijnych lub treści sprzecznych z prawem; b) naruszenia jakichkolwiek praw 
osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich; c) 
zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych 
dotyczących Fundatora. 

10. Opiekun prawny Uczestnika zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i 
gwarantuje, że Uczestnik jest wyłącznym autorem Odpowiedzi i przysługują 
mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, oświadcza i 
gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.  

NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkursie są zabawki: 

 50 nagród głównych tj. o wartości 300 zł  



, 100 nagród drugiego stopnia tj. o wartości 100 zł 

Każda określana jest jako „Nagroda”.  

2. W stosunku do każdej Nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w 
wysokości 11,11 % wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. 
Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego 
podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa 
powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik 
nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. 

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE 

1. Nagroda w Konkursie zostanie wysłana kurierem na koszt Organizatora w 
terminie do 30 dni roboczych od dnia przesłania danych do wysyłki. Adresat 
zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.  

2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na 
ekwiwalent pieniężny.  

3. Organizator informuje, że w razie podania nieprawdziwych, niekompletnych 
lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo 
zachowania przez Organizatora należytej staranności. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez w 
formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Kamikaze Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264 (90-361). Reklamacje mogą 
być składane w terminie do dnia 15 sierpnia 2019r.  

2. Reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie: KONKURS MÓJ 
WYMARZONY DZIEŃ DZIECKA b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do 
korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego); c) 
uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; d) podpis reklamującego. 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni 
od jej otrzymania . Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie 
rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym 
potwierdzeniem odbioru. 

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem 
dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem 
jest Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-
541), aleja Armii Krajowej 47. Organizator, Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w 
Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 262/264, jest podmiotem 
przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.  



2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, w 
tym wysyłka nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości 
Nagrody.  

3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i 
nazwisko Uczestnika oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego Uczestnika. W 
celu uzyskania e-mailowego powiadomienia o wygranej koniecznym jest 
podanie także adresu e-mail opiekuna prawnego. . Dane osobowe niezbędne do 
uzyskania nagrody obejmują także adres do wysyłki Nagrody. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz ich 
opiekunów prawnych  jest zgoda. W imieniu Uczestników zgody udzielają ich 
opiekunowie prawni. 

5. Uczestnikowi jak i jego opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki 
Nagrody.  

7. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników (i ich opiekunów 
prawnych), którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy 
od końca Okresu Trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych 
Uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie (i ich opiekunów prawnych) 
zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w 
którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem 
przechowywania dokumentacji podatkowej).  

8. Uczestnikowi i jego opiekunowi prawnemu 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.  

9. Uczestnikowi i jego opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia 
udziału w Konkursie. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii 
Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji 
międzynarodowej.  

11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która 
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny 
sposób istotnie na nie wpływa. 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości 
na stronie www.kaufland.pl 

 

Załącznik 1 

Wzór zgody na  udział w Konkursie „Mój wymarzony Dzień Dziecka” i zgody na 
przetwarzanie danych osobowych 

 

Uczestnik Konkursu: ……………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko dziecka) 

Opiekun prawny Uczestnika Konkursu: …………………………………………….. 

(imię i nazwisko opiekuna prawnego) 

Opcjonalnie adres email opiekuna prawnego: ……………………………………….. 

(na ten adres email zostanie przesłane powiadomienie o wygranej) 

 

Akceptuję Regulamin Konkursu „Mój wymarzony Dzień Dziecka” 
opublikowany na stronie www …. 

………………………………….. 

(podpis opiekuna prawnego Uczestnika) 

 

Wyrażam zgodę na udział wskazanego powyżej dziecka w Konkursie „Mój 
wymarzony Dzień Dziecka” 

………………………………….. 

(podpis opiekuna prawnego Uczestnika) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych (tj. 
imienia i nazwiska Uczestnika, mojego imienia i nazwiska, jeżeli wskazałam 
/em mojego adresu email, a także adresu do wysyłki nagrody w przypadku 
wygranej) w celu realizacji Konkursu „Mój wymarzony Dzień Dziecka” 

………………………………….. 

(podpis opiekuna prawnego Uczestnika) 



 

 

 

Informujemy, iż: 

1. Administratorem powyższych danych osobowych jest Kaufland Polska Markety 
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-541), aleja Armii Krajowej 47. 

2. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 
262/264. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu pod 
nazwą „MÓJ WYMARZONY DZIEŃ DZIECKA” (dalej: Konkurs), w tym w 
szczególności wysyłka nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od 
wartości nagrody. 

4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują :imię i 
nazwisko Uczestnika oraz imię i nazwisko jego opiekuna prawnego. . Dane 
osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także adres do wysyłki 
nagrody.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani /Pana zgoda. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać wysyłając email na 
adres kaufland.konkurs@kamikaze.digital z oświadczeniem o cofnięciu zgody. 

7. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki 
nagrody.  

8. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników (i ich opiekunów 
prawnych), którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy 
od końca Okresu Trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych 
Uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie (i ich opiekunów prawnych) 
zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w 
którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem 
przechowywania dokumentacji podatkowej).  

9. Przysługuje Pani/Panu 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.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy. 



11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi 
warunek wzięcia udziału w Konkursie.  

12. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. 
państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, 
Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.  

13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która 
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. 

14. Powyższe zasady mają zastosowanie zarówno do danych osobowych Uczestnika 
jak i jego opiekuna prawnego.  

 

Zapoznałem / zapoznałam się z powyższą klauzulą informacyjną  

 

………………………………….. 

(podpis opiekuna prawnego Uczestnika) 

 


