
REGULAMIN KONKURSU 

„WYGRAJ WYJAZD NA FINAŁY ESL ONE W HAMBURGU!” 

W SKLEPACH „MEDIA EXPERT” 

(dalej: Regulamin) 

 

I. PODSTAWOWE ZASADY 

A. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy w sklepach „Media Expert” zakupią co najmniej 

jeden, dowolny produkt z oferty tego sklepu oraz zgłoszą się do konkursu i prześlą swoją 

propozycję hasła reklamowego dla produktów z kategorii „gaming” dostępnych w sklepach 

Media Expert.  

B. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie od 28.08.2019 r. do 10.10.2019 r. 

C. Aby zgłosić udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej konkursu https://www.mediaexpert.pl/lp,wygraj-wyjazd-na-final-eslone.  

D. Zwycięzców wybierzemy i poinformujemy o wygranej do 15.10.2019 r.  

E. Do wygrania w konkursie są nagrody rzeczowe w postaci jednego pakietu wyjazdowego dla 

dwóch osób na zawody gamingowe w Hamburgu oraz zestawy składające się z myszki i 

klawiatury GÖTZE & JENSEN. 

F. Konkurs organizuje spółka SUN GROUP sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście (dalej: 

Organizator).  

G. Konkurs organizowany jest na zlecenie TERG S.A. z siedzibą w Złotowie przy ul. Za Dworcem 

1D, 77-400 Złotów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427063, NIP 7671004218, 

REGON 570217011, kapitał zakładowy 38.806.250,00 zł wpłacony w całości. 

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu pn. „Wygraj wyjazd na finały ESL 

ONE w Hamburgu!” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, 

specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców, postępowanie reklamacyjne oraz zasady 

przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w konkursie. 

1. JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ 

1.1. Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności 

prawnych i zamieszkała w Polsce, która nabyła objęty Konkursem produkt jako konsument w 
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. na cele niezwiązane z prowadzoną przez siebie 
działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również posiada dowód osobisty lub paszport 
ważny nie krócej niż do 31 stycznia 2020 r. (dalej: Uczestnik). 

1.2. Konkursem objęte są produkty znajdujące się w aktualnej ofercie sieci sklepów stacjonarnych 

(elektromarketów) pod nazwą „MediaExpert” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
prowadzonych przez spółkę TERG S.A. i spółki powiązane z nią osobowo i kapitałowo 
wskazane w załączniku nr 3 pkt 1 do Regulaminu oraz sklepu internetowego 
www.mediaexpert.pl (dalej: Produkty). Baza sklepów stacjonarnych „Media Expert” dostępna 

jest na stronie internetowej: https://sklepy.mediaexpert.pl/. 

https://www.mediaexpert.pl/lp,wygraj-wyjazd-na-final-eslone
https://sklepy.mediaexpert.pl/


1.3. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony 

https://www.mediaexpert.pl/lp,wygraj-wyjazd-na-final-eslone (dalej: Strona internetowa). 

1.4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i przesłaniu propozycji hasła reklamowego dla 
produktów z kategorii „gaming” dostępnych w sklepach Media Expert (dalej: Zadanie 

konkursowe). 

1.5. Dowodem zakupu uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie jest: 

1.5.1. paragon fiskalny, lub  

1.5.2. faktura VAT wystawiona osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. 

bez NIP nabywcy (tzw. faktura konsumencka) 

– które zawierają informacje pozwalające na ustalenie, że zakupiony został Produkt (dalej: 

Dowód zakupu). 

1.6. Aby zgłosić udział w Konkursu Uczestnik powinien w okresie od dnia 28.08.2019 r. do dnia 
10.10.2019 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki: 

1.6.1. zakupić w sklepie stacjonarnym Media Expert lub na www.mediaexpert.pl co najmniej 

jeden Produkt i uzyskać na tej podstawie Dowód zakupu; 

1.6.2. wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie internetowej podając swoje 

dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, a 
także numer Dowodu zakupu (dalej: Formularz zgłoszeniowy); 

1.6.3. podać własną propozycję odpowiedzi na Zadanie konkursowe; 

1.6.4. wyrazić zgodę na przesyłanie komunikatów marketingowych drogą elektroniczną na 
wskazany adres e-mail oraz drogą telefoniczną na wskazany numer telefonu;  

1.6.5. złożyć oświadczenie niezbędne do zgłoszenia udziału w Konkursie i kliknąć odpowiedni 

przycisk potwierdzający przesłanie Formularza zgłoszeniowego na serwer systemu 

teleinformatycznego rejestrującego zgłoszenia nadsyłane w ramach Konkursu. 

1.7. W odpowiedzi na prawidłowe przesłanie Formularza zgłoszeniowego, po kliknięciu 
odpowiedniego przycisku potwierdzającego przesłanie Formularza zgłoszeniowego, zostanie 
wysłana automatyczna wiadomość e-mail na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym 

zawierająca potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w Konkursie oraz link potwierdzający 

zapisanie się do bazy subskrypcji Media Expert. Uczestnik zobowiązany jest zalogować się pod 
wskazany przez siebie adres e-mail i zaakceptować zapisanie się do bazy subskrypcji Media 

Expert klikając w załączony link aktywacyjny, co stanowi jednocześnie potwierdzenie udziału 
w Konkursie. 

1.8. W odpowiedzi na nieprawidłowe przesłanie Formularza zgłoszeniowego, po kliknięciu 
odpowiedniego przycisku potwierdzającego przesłanie zgłoszenia, wyświetlony zostanie 

komunikat informujący o powstałych błędach, np. z uwagi na brak wypełnienia niezbędnych 
pól w Formularzu zgłoszeniowym lub polegający na podaniu ponownie tego samego numeru 
Dowodu zakupu. 

1.9. W przypadku Dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, Uczestnik jako numer Dowodu 
zakupu powinien podać w Formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z pkt 1.6.2. Regulaminu) 
unikatowy numer transakcji, który znajduje się w dolnej części paragonu fiskalnego, poniżej 
listy produktów i łącznej kwoty („Sumy”) zakupów. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera 

wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą jego numer w 
rozumieniu Regulaminu. 

https://www.mediaexpert.pl/lp,wygraj-wyjazd-na-final-eslone
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1.10. Numer Dowodu Zakupu musi być podany w Formularzu zgłoszeniowym w identycznym 

formacie jak na Dowodzie zakupu. 

1.11. Jeden Dowód zakupu uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia, nawet jeśli 
dokumentuje Zakup więcej niż jednego Produktu. 

1.12. Data zakupu na Dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż data wysłania zgłoszenia 

udziału w Konkursie. 

1.13. Uczestnik, który w okresie trwania Konkursu dokonał zwrotu Produktu stanowiącego 
podstawę wzięcia udziału w Konkursie traci możliwość otrzymania Nagrody Głównej oraz 

Nagrody II stopnia.    

1.14. Każdy prawidłowo przesłany Formularz zgłoszeniowy to jedno zgłoszenie w Konkursie. Jeden 

Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, pod warunkiem każdorazowego 
spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w pkt 1.6. Regulaminu (za 

każdym razem podając ten sam zestaw danych, który został podany w pierwszym zgłoszeniu 
oraz na podstawie odrębnego Dowodu zakupu). Bez względu na liczbę przesłanych zgłoszeń, 

jeden Uczestnik może zostać zwycięzcą tylko jednej nagrody w Konkursu (tj. nagrody głównej 

albo nagrody II stopnia). 

1.15. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego 
numeru telefonu oraz z jednego adresu e-mail. W ramach udziału w Konkursie z jednego 
numeru telefonu oraz z jednego adresu e-mail nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. 

Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer który 
Uczestnik podał w swoim pierwszym wysłanym Formularzu zgłoszeniowym. Jako adres e-mail 

właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten adres, który Uczestnik podał w 
swoim pierwszym wysłanym Formularzu zgłoszeniowym. Ponowne zgłoszenie udziału w 

Konkursie przez tego samego Uczestnika, jednakże z podaniem innego numeru telefonu lub 

innego adresu e-mail, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej 
Uczestników z podaniem tego samego numeru telefonu lub tego samego adresu e-mail, 
stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w 

Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody. 

2. CO MOŻNA WYGRAĆ 

2.1. Do wygrania w Konkursie przewidziane jest łącznie 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) nagród:  

2.1.1. 1 (słownie: jedna) nagroda główna, którą stanowi pakiet wyjazdowy dla dwóch osób na 
finały rozgrywek gamingowych ESL ONE w Hamburgu wraz z pakietem pobytowym i 

przelotem do Hamburga o łącznej wartości 7.100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto 
złotych) brutto (dalej: Nagroda Główna); 

2.1.2. 50 (słownie: pięćdziesiąt) nagród II stopnia, przy czym jedną nagrodę II stopnia stanowi 

zestaw składający się z myszki i klawiatury marki GÖTZE & JENSEN. Łączna wartość 
jednej nagrody II stopnia (zestawu) wynosi 329,98 zł brutto (dalej: Nagroda II stopnia). 

2.2. Warunki realizacji Nagrody Głównej są następujące:  

2.2.1. udział w finale rozgrywek gamigowych obejmuje dni 25-27 października 2019 r., przy 
czym przelot na trasie Warszawa – Hamburg nastąpi w dniu 24 października 2019 r., a 
przelot na trasie Hamburg – Warszawa w dniu 28 października 2019 r. 

2.2.2. pakiet wyjazdowy dla dwóch osób obejmuje:  

2.2.2.1. koszt przelotu dla na trasie Warszawa – Hamburg - Warszawa, o którym mowa 
w pkt 2.2.1. Regulaminu 



2.2.2.2. 4 noclegi w hotelu (ze śniadaniem); 

2.2.2.3. dwa bilety wstępu Weekend Premium na wszystkie 3 dni rozgrywek 
gamingowych ESL ONE; 

2.2.2.4. oraz dodatkowe środki pieniężne w wysokości 1.300 zł w formie gotówki 

(kieszonkowe) przeznaczone do wykorzystania przez uczestników wyjazdu na 

własne potrzeby. 

2.3. Szczegółowy harmonogram oraz warunki wyjazdu zostaną przekazane zwycięzcy Nagrody 
Głównej w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.4. Regulaminu. 

2.4. Zwycięzca Nagrody Głównej we własnym zakresie zobowiązany jest pokryć dodatkowe koszty 
związane z realizacją Nagrody Głównej (które to koszty dotyczą zarówno zwycięzcy, jak i osoby 

towarzyszącej), w tym zwłaszcza: 

2.4.1. koszty związane z dojazdem do miejsca wylotu, tj. Warszawy i powrotem do swojego 
miejsca zamieszkania po przylocie do Warszawy; 

2.4.2. udział w dodatkowych atrakcjach, które nie zostały przewidziane w Regulaminie. 

2.5. Zwycięzcy nie są zobowiązani do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń 

podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody w Konkursie, ponieważ wraz z nagrodą 

otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego 
podatku od wygranej (szczegóły w pkt 5 Regulaminu). 

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 

3.1. W terminie do dnia 15.10.2019 r. jury składające się z osób powołanych przez Organizatora 
(dalej: Jury) wyłoni zwycięzców Konkursu spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych w 

Konkursie. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy przesłali najlepsze odpowiedzi 

na Zadanie konkursowe. Jury dokona wyboru według własnego uznania, nagradzając 

najbardziej ciekawe, kreatywne i nowatorskie zgłoszenia. Jury wyłoni jednego zwycięzcę 

Nagrody Głównej oraz pięćdziesięciu zwycięzców Nagród II stopnia i przyzna im nagrody. 

3.2. W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby 
zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt 

niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w zdaniu 

poprzednim), może zostać przyznana niższa liczba nagród. 

3.3. W sytuacji, gdyby dany Uczestnik przesłał w Konkursie więcej niż jedno zgłoszenie, wówczas 

przy przyznawaniu nagród w Konkursie wzięte zostanie pod uwagę jedynie najlepsze spośród 
wszystkich przesłanych przez danego Uczestnika zgłoszeń. 

3.4. W terminie do dnia 15.10.2019 r. Organizator powiadomi również zwycięzców o wygranej za 
pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez nich w Formularzu 

zgłoszeniowym. W związku z powyższym, Uczestnicy powinni bieżąco śledzić skrzynkę 
odbiorczą wskazanego adresu e-mail, w tym także folder SPAM – na wypadek, gdyby 
wiadomość od Organizatora została jako taki zakwalifikowana przez automatyczny filtr ww. 

skrzynki odbiorczej. W tym samym terminie wyniki Konkursu zostaną również opublikowane 
na Stronie internetowej poprzez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska zwycięzców oraz 
miejscowości. 

3.5. W nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia powiadomienia zwycięzców o wygranej zgodnie 

z pkt 3.4. Regulaminu, zwycięzcy zobowiązani są w odpowiedzi na wiadomość mailową 

Organizatora przesłać czytelny skan lub zdjęcie wypełnionych dokumentów (dalej: 
Dokumenty):  



3.5.1. formularz zwycięzcy (udostępniony na Stronie internetowej Konkursu) zawierający: 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail 
podane w Formularzu zgłoszeniowym (dane te muszą być zgodne z danymi opisanymi 
w pkt 1.6.2. Regulaminu); 

3.5.2. czytelne zdjęcie lub skan Dowodu zakupu potwierdzającego dokonanie zakupu 

Produktu w sklepie Media Expert, którego numer będzie zgodny z numerem podanym 
w Formularzu zgłoszeniowym udziału w Konkursie;  

3.5.3. oświadczenia zwycięzcy niezbędne do wydania nagrody  

- zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3.6. Jeśli Organizator nie otrzyma od zwycięzcy Dokumentów w wyznaczonym terminie, o którym 

mowa w pkt 3.5. Regulaminu Organizator nawiąże z takim zwycięzcą bezpośredni kontakt 
telefoniczny na numer telefonu komórkowego podany przez ww. zwycięzcę w Formularzu 

zgłoszeniowym. Taki bezpośredni kontakt telefoniczny ze zwycięzcą, który przesłał zgłoszenie 
w Konkursie, ma na celu wyłącznie upewnienie się, że ww. zwycięzca zapoznał się z wysłanym 

do niego powiadomieniem o wygranej (z wiadomością e-mail). Zwycięzca ten tak czy inaczej 

zobowiązany jest odesłać Organizatorowi Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5. 
Regulaminu. 

3.7. Nagroda Główna zostanie wydana zwycięzcy najpóźniej do dnia 22.10.2019 r. pocztą lub firmą 
kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z pkt 3.5.1. Regulaminu. Wszystkie 

nagrody w Konkursie zostaną wydane zwycięzcom do 31.10.2019 r. 

3.8. Odbiór nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby 

zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru 
uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. Zwycięzca obowiązany jest informować 

Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania. Brak wypełnienia powyższego 

obowiązku może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody. 

4. REKLAMACJE 

4.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu do 

dnia 14.11.2019 r. (decyduje data wpływu do Organizatora).  

4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem 
„Reklamacja – konkurs Wygraj wyjazd na finały ESL ONE w Hamburgu!”. Reklamacja powinna 

zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail, jak 
również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez 

Organizatora.  

4.3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia 
reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie do dnia 

21.11.2019 r.   

4.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego 

od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

5. PODATKI 

Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według 

wzoru [Wartość Nagrody * 10/9 – Wartość Nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa 

nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego 

podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 

w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 



6. LICENCJA DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ 

6.1. Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na 
wykorzystywanie zgłoszonego i nagrodzonego w Konkursie hasła reklamowego (jako utworu) 
w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych, w tym zwłaszcza działań 

promocyjnych na rzecz Media Expert, na następujących polach eksploatacji: 

6.1.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności 
na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

6.1.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, 
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

6.1.3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie 

zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy; 

6.1.4. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 6.1.-6.3. Regulaminu – 
publiczne wykonania, 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, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych; 

6.1.5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości 

nadań i wielkości nakładów; 

6.1.6. wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

6.1.7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

6.1.8. wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów; 

6.1.9. wykorzystanie dla celów związanych z innymi przejawami działalności gospodarczej 

Organizatora. 

6.2. Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, na okres 3 lat. Termin 
obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia wydania zwycięzcy nagrody w 

Konkursie. 

6.3. Organizator uprawniony jest do udzielenia sublicencji na warunkach określonych w pkt 6 

Regulaminu. 

6.4. Ponadto, Zwycięzca uprawnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w 

zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym 
do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym 
podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo, zwycięzca zezwala na nieoznaczanie utworu 

swoim imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo. 

6.5. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub sublicencjobiorcy przez osobę 
trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do utworu, 
zwycięzca zobowiązuję się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Organizatora lub 

sublicencjobiorcy w tym zakresie. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o 
których mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie 



po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w 

sprawie. 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu są spółki z Grupy Media Expert w 
Polsce (jako współadministratorzy), adres: ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów. Dane osobowe 

Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji 
postanowień jego Regulaminu. 

7.3. Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu w zakresie, w jakim są one 
przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród 

(rozliczeniem podatków od nagród) oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji jest 

Organizator – Sun Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście. 

7.4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z 
przeprowadzaniem Konkursu znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu. 

8. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) 
przez: Organizatora, TERG S.A. z siedzibą w Złotowie oraz pozostałe spółki należące do Grupy 

Media Expert, o których mowa w pkt 1.2.-1.12 załącznika nr 3 do Regulaminu, jak również inne 
podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także 

członkowie rodzin ww. osób. Przez członków rodziny, o których mowa zdaniu poprzednim 

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych i zstępnych, 
małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu, co wymienieni powyżej krewni, 
opiekunów prawnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub faktycznie 

pozostające we wspólnym pożyciu z osobami wymienionymi w zdaniu pierwszym niniejszego 

punktu.  

8.2. Zgłoszenie w Konkursie: 

8.2.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 

8.2.2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, 

naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z 
prawem; 

8.2.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów 
konkurencyjnych wobec Media Expert; 

8.2.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw 

autorskich; 

8.2.5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu. 

8.3. Czas dokonania zgłoszenia zostanie ustalony na podstawie daty i godziny zarejestrowanej 
przez serwer Strony internetowej. Wszelkie zgłoszenia dokonane po upływie okresu trwania 

Konkursu nie będą brane pod uwagę. 

8.4. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie z 
Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu 



usunięcie ww. wątpliwości. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych 

oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie 
warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych 

żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie 

danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród. 

8.5. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator 
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do 

wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności: 

8.5.1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych; 

8.5.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym 
zachowaniem w interesy osób trzecich; 

8.5.3. prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one 
prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania 

Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. 

przypuszczenie. 

8.6. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia w Konkursie oświadcza, że jest autorem wszelkich 
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą 
powstać w związku z jego udziałem w Konkursie, a utwory te nie naruszają w żaden sposób 

przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich 
i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie 

ograniczone lub obciążone; 

8.7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz TERG S.A. z 

siedzibą w Złotowie z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuje 

się zwolnić Organizatora oraz TERG S.A. z siedzibą w Złotowie od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku 
wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z 

naruszenia przysługujących im praw, jak również ponieść koszty związane z prowadzeniem 

takiego postępowania sądowego. 

8.8. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne odpowiedzi na Zadanie 

konkursowe, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana 
temu Uczestnikowi, którego odpowiedź na Zadanie konkursowe została przesłana do 

Organizatora jako pierwsza. Nie wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano 
nagrody, do dochodzenia autorstwa swojej odpowiedzi na Zadanie konkursowe przeciw 
drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej. 

8.9. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W 

tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania 

określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z 
Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, 
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z 

Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród. 

8.10. Jeśli zwycięzca nie spełni wszystkich warunków formalnych wydania nagrody, w tym 
zwłaszcza opisanych pkt 3.5. Regulaminu, nagroda pozostaje własnością Organizatora.  

8.11. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani 

otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 



8.12. Nagroda nieodebrana w terminie z winy zwycięzcy lub osoby wykluczonej z udziału w 

Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostaje własnością 
Organizatora. 

8.13. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych. 

8.14. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 
919-921 Kodeksu cywilnego. 

8.15. Regulamin jest dostępny do wglądu na Stronie internetowej Konkursu.  

8.16. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik 
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

8.17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie 
trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już 

nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie 

Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej Konkursu. 

8.18. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne 
oświadczenie złożone na adres Organizatora.  

8.19. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez 

Uczestnika na osobę trzecią. 

8.20. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne 

oświadczenie złożone na adres Organizatora. 

8.21. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 

cywilnego i innych ustaw. 

8.22. Konkurs organizuje Sun Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000756944, NIP: 7642695214, REGON: 381774806. 

  

  



  

ZAŁĄCZNIK NR 1 

NUMER PARAGONU FISKALNEGO I FAKTURY VAT – WIZUALIZACJA 

 

  

  



ZAŁĄCZNIK NR 2 

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY  

 

UWAGA: zwycięzca zobowiązany jest wydrukować oświadczenie, wypełnić je, a następnie wysłać 

jego czytelne zdjęcie lub skan w odpowiedzi na wiadomość Organizatora  z informacją o  wygranej 

do dnia 18 października 2019 r. Należy załączyć również skan lub zdjęcie Dowodu zakupu, na podstawie 

którego zwycięzca zgłosił udział w Konkursie! 

 

W związku z wygraną w konkursie pt. „Wygraj wyjazd na finały ESL ONE w Hamburgu!”, organizowanym 

przez Sun Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście, podaję swoje dane osobowe i składam oświadczenia 

wymagane dla wydania mi nagrody. 

I. DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY: 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA  

NUMER TELEFONU  

ADRES E-MAIL  

 

II. OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY (podpisanie wszystkich oświadczeń jest warunkiem wydania nagrody): 

 

Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Wygraj wyjazd na finały ESL ONE w Hamburgu!” 

zapoznałam/-łem się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłam/-łem zgodę na jego treść. 

 

………………………………………………………………….. 

data i czytelny podpis zwycięzcy 

 

Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia (odpowiedzi na 

Zadanie konkursowe) w ww. Konkursie, a ewentualnie powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory 

nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych 

osób trzecich i jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub 

obciążone. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. „Wygraj wyjazd na finały 

ESL ONE w Hamburgu!” oraz spółek z grupy Media Expert z siedzibą w Złotowie z tytułu niezgodności z prawdą 

powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz spółek z grupy Media Expert z siedzibą w 

Złotowie z siedzibą w Złotowie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w 

szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą 

przyjęcia nagrody w Konkursie, udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z 

mojego utworu nagrodzonego w Konkursie, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6. Regulaminu Konkursu. 

 

 

………………………………………………………………….. 

data i czytelny podpis zwycięzcy 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANIEM 

KONKURSU „WYGRAJ WYJAZD NA FINAŁY ESL ONE W HAMBURGU!” 

 

Drogi Uczestniku, poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w 

jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z przeprowadzaniem konkursu 

„Wygraj wyjazd na finały ESL ONE w Hamburgu!”. 

1. Kim jesteśmy? 

Administratorem Twoich danych osobowych są spółki z Grupy Media Expert w Polsce (jako 

współadministratorzy, dalej: Media Expert). Grupę Media Expert tworzą spółki odpowiedzialne za 

prowadzenie sprzedaży w sklepach pod marką „Media Expert”. Są to: 

1.1. TERG Spółka Akcyjna z siedzibą w (77-400) Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, REGON 570217011, 
NIP: 7671004218, KRS 0000427063  

1.2. ME S903 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (77-400) Złotowie, ul. Za 
Dworcem 1D, REGON: 690457914, NIP: 8132199474, KRS 0000108761 

1.3. ME S001 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (77-400) Złotowie, ul. Za 
Dworcem 1D, REGON: 364826850, NIP: 5252665026, KRS 0000625108  

1.4. ME S004 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (77-400) Złotowie, ul. Za 

Dworcem 1D, REGON: 364979737, NIP: 5252669484, KRS 0000628034 

1.5. ME S010 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (77-400) Złotowie, ul. Za 
Dworcem 1D, REGON: 364870325, NIP: 5252666149, KRS 0000625817 

1.6. ME S013 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (77-400) Złotowie, ul. Za 

Dworcem 1D, REGON: 364860108, NIP: 5252665730, KRS 0000625747 

1.7. ME S033 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (77-400) Złotowie, ul. Za 
Dworcem 1D, REGON: 364765858, NIP: 5252663205, KRS 0000624333,  

1.8. ME S057 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (77-400) Złotowie, ul. Za 
Dworcem 1D, REGON: 364818052, NIP: 5252664742, KRS 0000625083 

1.9. ME S208 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (77-400) Złotowie, ul. Za 
Dworcem 1D, REGON: 364808007, NIP: 5252664009, KRS 0000624943  

1.10. ME S223 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (77-400) Złotowie, ul. Za 
Dworcem 1D, REGON: 365025170, NIP: 5252670470, KRS 0000629145   

1.11. ME S243 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (77-400) Złotowie, ul. Za 

Dworcem 1D, REGON: 364809610, NIP: 5252664021, KRS 0000624979  

1.12. ME S484 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (77-400) Złotowie, ul. Za 
Dworcem 1D, REGON: 364853083, NIP: 5252665434, KRS 0000625902. 

Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z 

wydawaniem nagród w konkursie (rozliczenie podatku dochodowego) oraz rozpatrywaniem 

ewentualnych reklamacji administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot, na który 

nakładane są ww. obowiązki prawne, czyli organizator Konkursu – Sun Group sp. z o.o. sp.k., ul. 

Pilska 8, 64-850 Ujście, NIP: 7642695214, REGON: 381774806, KRS: 0000756944 (dalej: Sun Group). 

2. Kontakt z nami 



Spółki z Grupy Media Expert wyznaczyły jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień 

dotyczących danych osobowych. Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować, napisz do nas mail na 

adres inspektor@me.pl lub prześlij list na adres „Media Expert”, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów 

z dopiskiem „Moje dane osobowe”. 

Jeżeli chciałbyś skontaktować się z Sun Group, napisz e-mail na adres: biuro@sungroup.pl lub 

prześlij list na adres „Sun Group sp. z o.o. sp.k.”, ul. Pilska 8, 64-850 Ujście z dopiskiem „Moje dane 

osobowe”. 

3. Dane naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

W ramach Media Expert powołaliśmy osobę odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji 

Inspektora jest Marcin Sikora. Adres kontaktowy do Inspektora to: inspektor@me.pl.  

4. Skąd mamy twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas zgłaszania udziału 

w Konkursie. 

5. W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe? 

5.1. Media Expert przetwarza Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z 

jego regulaminem. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zgłoszenia 
udziału w Konkursie.  

5.2. Jeśli uzyskasz nagrodę w Konkursie, Twoje dane będą przetwarzane w celu wydania Tobie 
nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji, jeśli takie zgłosisz. Ponadto, Sun Group będzie w takiej 

sytuacji przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z 

wydaniem nagrody w konkursie (rozliczenie podatku dochodowego od nagrody). 

5.3. Twoje dane osobowe Media Expert przetwarza również dla celów marketingowych, co 

oznacza w szczególności promowanie swojej oferty produktów oraz usług. W ramach swojego 

marketingu Media Expert chce móc prezentować Ci dopasowane do Twoich zainteresowań 
oferty oraz promocje. W tym celu dokonuje profilowania, które jednak w żadnym przypadku 

nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób 

na Ciebie wpływać.  

5.4. Ponadto, Media Expert będzie wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu 
komunikowania oferty handlowej swoich sklepów.  

6. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane? 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu są przetwarzane. 

I tak: 

6.1. Twoje dane osobowe podane dla potrzeb zgłoszenia udziału w Konkursie przetwarzane są w 
celu realizacji zobowiązań wobec Ciebie z tytułu zorganizowania Konkursu; 

6.2. Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu przetwarzane są dla 

potrzeb kierowania na nie komunikacji marketingowej na podstawie Twojej odrębnej zgody;  

6.3. wszystkie Twoje dane, które Media Expert posiada jako administrator danych przetwarzane 

są również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes 
administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności 
przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak 
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również innych informacji promujących markę „Media Expert” oraz oferty sklepów pod tą 

marką. 

6.4. Jeśli uzyskasz nagrodę w Konkursie lub złożysz reklamację, Twoje dane osobowe podane dla 
potrzeb zgłoszenia udziału w Konkursie przetwarzane są przez Sun Group dlatego, że jest to 

konieczne do realizacji obowiązków prawnych spoczywających na ww. Agencji, które są 

związane z wydawaniem nagród w konkursie (rozliczenie podatku dochodowego od nagród) 
i rozpatrywaniem reklamacji. 

7. Jakie zgody zbieramy? 

7.1. Przy okazji przeprowadzania Konkursu zbieramy od jego uczestników zgody na kierowanie 
komunikacji marketingowej na ich adresy e-mail oraz numery telefonów. Wyrażenie takiej 

zgody jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zgłoszenia udziału w Konkursie, ponieważ jest 
on przeznaczony wyłącznie dla osób, które wyraziły ww. zgodę. Za udział w Konkursie nie 

pobieramy żadnej dodatkowej opłaty. Brak udziału w Konkursie nie będzie skutkował ze 
strony Media Expert żadnymi niekorzyściami. Dlatego w ramach obowiązujących przepisów 

zachęcamy Cię do wyrażenia zgody na kierowanie komunikacji marketingowej na Twój adres 

e-mail oraz numer telefonu. 

7.2. Pamiętaj, że zgoda na kierowanie komunikacji marketingowej na Twój adres e-mail oraz 
numer telefonu może być wycofana w dowolnej chwili, np. z wykorzystaniem formularza na 
stronie internetowej www.mediaexpert.pl/lp,rezygnacja.  

7.3. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Jak długo przetwarzamy twoje dane osobowe? 

Okres, przez jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak 

odpowiednio: 

8.1. dla celów przeprowadzenia Konkursu dane są przetwarzane przez okres przedawnienia 

roszczeń wynikających z udziału w Konkursie (okres ten może wynieść 6 lat od chwili 
powstania roszczeń, jednakże nie dłużej do niż do końca roku, w którym mija ww. 6 lat), a w 
przypadku, gdy zgłosisz nam reklamację okres przechowywania i przetwarzania Twoich 

danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia 
roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem; 

8.2. dane przetwarzane w bazie marketingowej Media Expert – przez cały okres, kiedy jesteś 

klientem Media Expert oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być 

klientem Media Expert (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych usług oraz nie dokonywałeś 
zakupów w sklepach), chyba, że wcześniej odwołasz swoją zgodę lub wyrazisz sprzeciw wobec 
przetwarzania danych w celach marketingowych. 

9. Kto jest odbiorcą twoich danych osobowych? 

9.1. Twoje dane Media Expert ujawnia innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do 

zrealizowania działań związanych z przeprowadzaniem Konkursu. Nie sprzedajemy Twoich 

danych ani nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane 
osobowe mogą być ujawniane: 

9.1.1. firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania 

bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić Konkurs i kierować do Ciebie 
komunikację marketingową; 
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9.1.2. Sun Group jako organizatorowi Konkursu, a także innym agencjom marketingowym, 

które pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci, pomagają nam 
tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz pomagają nam w bieżącej komunikacji z 
naszymi klientami, w tym z Tobą; 

9.1.3. innym podmiotom, przy pomocy których przeprowadzany jest Konkurs 

(podwykonawcy), np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty 
świadczące usługi księgowe oraz usługi prawne itp. 

9.2. W każdym przypadku, gdy Twoje dane są ujawniane innym podmiotom, dzieję się to w ramach 

obowiązujących przepisów. Jeśli partnerzy lub usługodawcy przetwarzają Twoje dane w 
imieniu administratora, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

10. Jakie masz prawa? 

10.1. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w 

dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne 

prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno 
być łatwe w realizacji. Twoje prawa obejmują: 

10.1.1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  

10.1.2. prawo do poprawiania danych  

10.1.3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

10.1.4. prawo do żądania usunięcia danych  

10.1.5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych  

10.2. W przypadku Media Expert uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać 

poprzez kontakt pod adresem e-mail inspektor@me.pl lub pisząc na adres „Media Expert” 

TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, z dopiskiem „Dane osobowe”.  

10.3. W przypadku Sun Group uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez 
kontakt pod adresem e-mail biuro@sungroup.pl lub pisząc na adres „Sun Group sp. z o.o. 

sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście z dopiskiem „Dane osobowe”.  

10.4. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszone zostały reguły przetwarzania Twoich danych 
osobowych, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać 
pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje 

prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.  

11. Czym jest prawo do sprzeciwu? 

11.1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec 
przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane 

osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej 
będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie 
dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.  

11.2. W przypadku Media Expert sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail rezygnacja@me.pl lub 

pisząc na adres „Media Expert” TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, z dopiskiem 
„Dane osobowe”. 
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11.3. W przypadku Sun Group sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail biuro@sungroup.pl lub 

pisząc na adres „Sun Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście z dopiskiem „Dane 
osobowe”. 
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