
Regulamin konkursu „Wybierz firmę z Oferteo” 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest jedynym dokumentem określającym 
zasady Konkursu „Wybierz firmę z Oferteo” (zwanego dalej „Konkursem”). 

2. Konkurs organizowany jest przez Oferteo S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świeradowskiej 
51-57/102A, 50-559 Wrocław (zwaną dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.05.2015 i trwa do odwołania. 
4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych korzystająca z Oferteo.pl, która spełniła wszystkie warunki opisane w 
punkcie 18 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem Konkursu”). 

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. 
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu. 
7. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.  
8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:  

− prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu ogłoszenia zwycięzców, 
przyznania nagród (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

− wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków 
finansowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

− prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych, w szczególności kontaktowania 
się w celu weryfikacji przez Organizatora opinii wyrażonej przez Użytkownika oraz 
kierowania do Użytkowników nowych ofert i wydarzeń organizowanych przez 
Organizatora, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

− przekazania danych dostawcy, którego produkt został oceniony przez Użytkownika (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO), 

− w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 
prawnie uzasadnionym interesie Organizatora np. ewentualnego dochodzenia roszczeń 
wynikających z uczestnictwa w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

− realizacji Konkursu, 

− wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować Organizatora do przetwarzania 
danych w tym m. in. ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, prawa autorskiego, a 
także przepisach aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw, przez okres 
tam wskazany, 

− niezbędny do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Organizatora albo do czasu 
zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu, 

− w przypadku wyrażonej zgody, dane Użytkownika będą wykorzystywane do momentu 
wycofania zgody. 

10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: 

− upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora, 

− podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Konkursu w szczególności 
dostawcom, których produkty zostały ocenione przez Użytkownika oraz podmiotom 
dostarczającym Organizatorowi rozwiązania techniczne i/lub informatyczne, 

− podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

11. Do obsługi Konkursu Organizator może korzystać z narzędzi firm znajdujących się poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), takich jak Google LLC, Facebook, czy 
MailChimp. Podstawą przekazywania danych przez Organizatora poza EOG może być decyzja 
Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych w państwie, do 
którego przekazywane są dane lub w przypadku jej braku gwarancje stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń o których mowa w art. 46 RODO w szczególności poprzez zobowiązanie do 
stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. 



12. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
ani profilowaniu. 

13. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu oraz jeśli podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda prawo do 
jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed 
jej cofnięciem. 

14. Użytkownik posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 
Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i 
ochrony danych osobowych. 

15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, niepodanie danych osobowych 
skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie, z wyłączeniem sytuacji, w 
których Organizator będzie przetwarzał dane na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. 

16. Spośród Uczestników Konkursu, do 10 dnia każdego miesiąca) wyłaniany jest zwycięzca (zwany 
dalej „Zwycięzcą”), który otrzymuje nagrodę przewidzianą przez Organizatora.   

17.  Nagroda przewidziana na bieżący miesiąc ogłaszana jest przez Organizatora na stronie: 
http://www.oferteo.pl/konkurs/wybierz-firme-z-Oferteo.  

18. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki: 
18.1 Złożyć zapytanie ofertowe w serwisie Oferteo.pl; 
18.2 Wybrać do realizacji swojego zlecenia/zamówienia wykonawcę, który zgłosi się przez 

Oferteo.pl w odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe, o którym mowa w pkt. 18.1; 
18.3 W okresie nie dłuższym niż 90 dni od daty złożenia zapytania ofertowego, o którym 

mowa w pkt. 18.1 zgłosić do Organizatora wybór wykonawcy z Oferteo.pl wraz z 
identyfikatorem zapytania ofertowego oraz odpowiedzią na pytanie: „Jak przebiegały 
Twoje rozmowy z firmą i za co możesz pochwalić jej pracowników lub ofertę?” (zwane 
dalej „Pytaniem”). 
Udzielenie odpowiedzi na Pytanie jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na 
opublikowanie na Oferteo.pl treści tej odpowiedzi w ramach systemu opinii. Uczestnik 
może wziąć udział w Konkursie wyłącznie w miesiącu, w którym udzielił odpowiedzi na 
Pytanie. 

18.4 Dokonać zgłoszenia do Konkursu na Oferteo.pl podczas wystawiania opinii o wykonawcy 
lub za pośrednictwem strony https://www.oferteo.pl/konkurs/wybierz-firme-z-oferteo; 

19. Comiesięczny wybór Zwycięzcy dokonywany jest przez komisję konkursową na zasadzie 
wyboru najciekawszej odpowiedzi na Pytanie, spośród odpowiedzi zgłoszonych w danym 
miesiącu. Wybór Zwycięzcy jest motywowany następującymi kryteriami przydatność opinii dla 
innych użytkowników Oferteo.pl, rzeczowość opinii, przedstawienie argumentacji 
potwierdzającej wystawioną ocenę wykonawcy. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy zapytanie ofertowe zgłoszone do 
Konkursu zostało rzeczywiście złożone przez Uczestnika Konkursu. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy firma z Oferteo wskazana przez 
Uczestnika Konkursu została rzeczywiście wybrana przez niego do realizacji 
zlecenia/zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego zgłoszonego do Konkursu. 
W tym celu Uczestnik Konkursu może zostać poproszony o okazanie dowodu świadczącego o 
zakupie produktu lub usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego (faktura VAT, 
paragon) lub nawiązaniu współpracy z wybraną firmą (umowa o wykonanie usługi). 

22. Wzięcie udziału w Konkursie z naruszeniem Regulaminu równoznaczne jest z dyskwalifikacją i 
utratą prawa do ewentualnej nagrody. 

23. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej mailowo na adres, który podał przy składaniu 
zapytania ofertowego. 

24. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 
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25. Zwycięzca może zrzec się nagrody wysyłając do Organizatora email informujący o rezygnacji z 
nagrody. 

26. Z zastrzeżeniem pkt. 25 Regulaminu, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w 
wysokości stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej oraz działając jako płatnik 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych pobierze przedmiotową kwotę na 
poczet podatku z tytułu nagród w Konkursie.  

27. Zwycięzca jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia dla celów podatkowych i do 
podpisania pokwitowania odbioru nagrody. 

28. Organizator przygotuje deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prześle do Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika. 

29. Nagroda zostanie przesłana do Zwycięzcy pocztą na adres w Polsce potwierdzony przez 
Zwycięzcę po przekazaniu mu informacji o przyznaniu nagrody. 

30. Jeżeli nie uda się Organizatorowi skontaktować ze Zwycięzcą w ciągu miesiąca od dnia 
wyłonienia Zwycięzcy, roszczenie Zwycięzcy do otrzymania nagrody wygasa. 

31. Jeżeli nagroda ma formę e-kuponu, jest wysyłana Zwycięzcy na jego adres email. W takiej 
sytuacji Zwycięzca jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie e-kuponu w terminie 7 dni od dnia 
jego otrzymania pod rygorem utraty prawa do skorzystania z nagrody.  

32. Z zastrzeżeniem pkt. 31 Regulaminu, nagroda jest wysyłana pocztą. W przypadku, gdy 
Zwycięzca nie odbierze przesyłki z nagrodą od kuriera, który podjął próby jej doręczenia, 
nagroda zostanie zwrócona do Organizatora, a Zwycięzca traci prawo do jej otrzymania.  

33. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowego adresu lub 
adresu e-mail uniemożliwiających dostarczenie nagrody. 

34. Organizator zobowiązuje się wysłać nagrodę Zwycięzcy w terminie do 30 dni od dnia 
wyłonienia Zwycięzcy. 

35. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z następujących przyczyn: 
31.1 zmiany obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść 

Regulaminu; 
31.2 zmiany danych Organizatora wskazanych w pkt. 2 Regulaminu; 
31.3 zmiana dotychczasowych zasad prowadzenia Konkursu. 

36.  Zmiany w Regulaminie nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu. 
37. Organizator opublikuje nowy Regulamin na stronie https://www.oferteo.pl/html/regulamin-

konkursu-wybierz-firme-z-oferteo.pdf na 7 dni przed wejściem w życie zmian.  
38. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie w dniu wskazanym przez Organizatora, z 

zastrzeżeniem pkt. 36 Regulaminu. 
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