Regulamin konkursu „Wybierz firmę z Oferteo”
Kwestie organizacyjne.
1.

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

2.

Konkurs organizowany jest przez firmę Oferteo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Świeradowska 51-57/102A zwaną dalej Organizatorem.

3.

Konkurs rozpoczyna się dnia 01.05.2015 i trwa do odwołania.

4.

Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) jest Użytkownik, który spełnił wszystkie warunki opisane
w punkcie 18 niniejszego regulaminu. Nie spełnienie warunków opisanych w punkcie 18 niniejszego regulaminu
równoznaczne jest z dyskwalifikacją i utratą prawa do nagrody.

5.

Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

6.

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja zasad Konkursu i niniejszego
Regulaminu.

7.

Administratorem danych osobowych Użytkowników zgłaszających chęć uczestnictwa w Konkursie jest
Oferteo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-559) przy ul. Świeradowskiej 51-57/102A

8.

Dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika będą przetwarzane w szczególności w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu ogłoszenia zwycięzców, przyznania nagród, w celu
zarekomendowania innym Użytkownikom serwisu ocenianego przez Użytkownika Dostawcy usług i produktów.
Oceniany Dostawca będzie miał dostęp do danych kontaktowych Użytkownika. Jeśli Dostawca będzie chciał
skontaktować się z potencjalnymi Klientami za pośrednictwem naszego serwisu oni również będą mogli
zobaczyć dane kontaktowe Użytkownika wraz z jego opinią.
Na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu ogłoszenia zwycięzców, przyznania nagród. zarekomendowania
innym Użytkownikom serwisu ocenianego przez Ciebie Dostawcy usług lub produktów. Dostawca, którego
oceniasz będzie miał dostęp do Twoich danych kontaktowych. Jeśli Dostawca dokona Odkryć danych
kontaktowych potencjalnych Klientów, oni również będą mogli zobaczyć Twoje dane kontaktowe wraz z treścią
Opinii. Pozostali Użytkownicy zobaczą jedynie Twoje imię i treść Opinii. Nasi pracownicy mogą kontaktować się
z Tobą w celu weryfikacji Twojej Opinii.

9.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody i przez okres 10 lat od momentu zażądania ich
usunięcia na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów. przez Użytkownika zgłaszającego chęć
uczestnictwa w Konkursie.

10. Do obsługi Konkursu Organizator może korzystać z narzędzi firm znajdujących się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, takich jak Google LLC, Facebook, czy MailChimp. Dbamy o to, by firmy te dawały gwarancje
wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do
stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie
"Tarcza Prywatności".
11. Użytkownik zgłaszający chęć uczestnictwa w Konkursie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania przed jej cofnięciem.
12. Użytkownik zgłaszający chęć uczestnictwa w Konkursie posiada prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy
określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
13. Podanie przez Użytkownika zgłaszającego chęć uczestnictwa w Konkursie danych osobowych jest dobrowolne
lecz bez ich podania niemożliwe będzie wzięcie udziału w Konkursie.
14. Podane przez Użytkownika dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób
zautomatyzowany.
15. Spośród Uczestników Konkursu, co miesiąc (najdalej do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego)
wyłaniana jest grupa Zwycięzców, do których trafią nagrody przewidziane przez Organizatora.
16. Liczba Zwycięzców w danym miesiącu jest równa liczbie nagród przewidzianych przez Organizatora na dany
miesiąc.

17. Rodzaj i liczba nagród konkursowych przewidzianych na bieżący i kolejny miesiąc kalendarzowy ogłaszana jest
przez Organizatora na stronie: http://www.oferteo.pl/konkurs/wybierz-firme-z-Oferteo
18. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
18.1) Złożyć zapytanie o oferty w serwisie Oferteo.pl;
18.2) Wybrać do realizacji swojego zlecenia/zamówienia (będącego przedmiotem złożonego zapytania o oferty)
jedną z firm, które zgłoszą się przez serwis Oferteo.pl w odpowiedzi na złożone zapytanie;
18.3) W okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia zapytania o oferty w Oferteo.pl zgłosić do organizatora
fakt wyboru firmy z Oferteo.pl wraz z identyfikatorem zapytania o oferty oraz odpowiedzią na pytanie:
"Jak przebiegały Twoje rozmowy z firmą i za co możesz pochwalić jej pracowników lub ofertę?”
18.3.1) Udzielenie odpowiedzi na pytanie jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie treści
odpowiedzi w ramach systemu opinii wskazanej firmy zgodnie z regulaminem Oferteo.pl.
18.4) Zgłoszenia należy dokonać przez formularz kontaktowy dostępny na stronie:
http://www.oferteo.pl/kontakt.html lub inny wskazany przez Organizatora w korespondencji konkursowej;
19. Comiesięczny wybór zwycięzców Konkursu dokonywany będzie przez wcześniej powołaną komisję konkursową
na zasadzie wyboru najciekawszych odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie 10.3 niniejszego regulaminu,
zgłoszonych w danym miesiącu.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy zapytanie o oferty 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
o oferty zgłoszonego do Konkursu. W tym celu Uczestnik Konkursu może zostać poproszony o okazanie
odpowiedniego dowodu - może to być faktura VAT, paragon lub inny dokument świadczący o dokonaniu zakupu
lub nawiązaniu współpracy z wybraną firmą.
22. Wzięcie udziału w Konkursie dokonując oszustwa równoznaczne jest z dyskwalifikacją i utratą prawa do
nagrody.
23. Każdy zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail,
który podał przy składaniu zapytania o oferty.
24. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
25. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się jej, składając Oferteo sp. z o.o. jako
Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.
26. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku jest zobowiązany pobrać podatek od zwycięzcy konkursu.
27. 27.1) Zwycięzca winien wpłacić kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed otrzymaniem nagrody do
Organizatora zgodnie z art. 71 ust. 7 u p.d.o.f. z zastrzeżeniem pkt. 11.
27.2) Zapłata podatku przez nagrodzonego nastąpi w formie kompensaty pod postacią dodatkowej nagrody
pieniężnej przeznaczonej na ten cel, stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej.
27.3) Laureat jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia dla celów podatkowych i do podpisania
pokwitowania odbioru nagrody rzeczowej.
27.4) Organizator przygotuje deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych
do końca stycznia kolejnego roku i prześle do Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika.
28. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy Konkursu pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce,
potwierdzony po przekazaniu informacji o jej przyznaniu.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem firmy kurierskiej lub
poczty, w tym opóźnienie, niedoręczenie prawidłowo nadanej przesyłki zawierającej nagrodę lub zniszczenie
czy uszkodzenie takiej przesyłki.
30. Jeżeli nie uda się skontaktować ze zwycięzcą w ciągu miesiąca od zakończenia Konkursu, jego roszczenie do
nagrody wygasa.
31. W przypadku, gdy przesyłka z nagrodą zostanie zwrócona do Organizatora, Uczestnik traci prawo do nagrody.
Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych adresowych
uniemożliwiających dostarczenie nagrody.
32. Organizator zobowiązuje się wysłać nagrody do zwycięzców Konkursu do 30 dni od momentu ich wyłonienia.
33. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
34. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

