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REGULAMIN KONKURSU „I CO TU WIĘCEJ DODAWAĆ” 
 

§ 1.  
POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa warunki i zasady konkursu pod 
nazwą: „I co tu więcej dodawać” (dalej także: „Konkurs”), w szczególności warunki 
uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora (definicja poniżej) oraz Uczestników 
(definicja poniżej) Konkursu. 

2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą: Develey Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu 
Platerówek 3), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040165, NIP 524-
101-79-96, REGON 010898648  (dalej także: „Organizator” lub zamiennie 
„Administrator”). 

3. Organizator obsługę Konkursu – w tym m. in. weryfikację zgłoszeń, rozliczenia 
podatkowe oraz inne czynności dotyczące przygotowania i przeprowadzenia Konkursu - 
powierza spółce pod firmą: They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 
Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000495738, NIP 521-362-34-89 (dalej także: „They.pl”). 

4. Fundatorem Nagród (definicja poniżej) w Konkursie jest Organizator. 
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem  

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie 
wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

6. Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2023.0.227 t.j.). 

7. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2023.0.227 t.j.). 

8. Czynności związane z wyłonieniem Zwycięzców (definicja poniżej) oraz Laureatów 
(definicja poniżej) prowadzi They.pl we współpracy z Organizatorem. 

9. Czynności związane z wydaniem Nagród prowadzi They.pl. W przypadku zapytań bądź 
wątpliwości wiadomości należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: 
info@icotuwiecejdodawac.pl. 

10. Udział w Konkursie oznacza zawarcie umowy z Organizatorem przez Uczestnika 
Konkursu przez akceptację postanowień Regulaminu oraz opisanych w nim zasad 
Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

§ 2.  
TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA KONKURSU. 
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1. Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na stronie 
internetowej www.icotuwiecejdodawac.pl (dalej także: „Strona Konkursu”). 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu  01.03.2023 roku od chwili opublikowania informacji o 
Konkursie wraz z Regulaminem Konkursu oraz Zadaniem Konkursowym (definicja 
poniżej) na Stronie Konkursu i trwa do dnia 09.04.2023 do godz. 23:59 (dalej także: 
„Czas Trwania Konkursu”).  

3. Zgłoszenia w Konkursie będą przyjmowane do dnia 09.04.2023 roku do godz. 23:59, tj. 
do zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 

4. Wyniki Konkursu dotyczące Nagród II. Stopnia (definicja poniżej) będą ogłaszane po 
zakończeniu każdego tygodnia trwania Konkursu (sześciokrotnie) – tj.: (i) po 
zakończeniu pierwszego tygodnia Konkursu w dniu 16.03.2023 roku, (ii) po 
zakończeniu drugiego tygodnia Konkursu w dniu 23.03.2023 roku, (iii) po zakończeniu 
trzeciego tygodnia Konkursu w dniu 30.03.2023 roku, (iv) po zakończeniu czwartego 
tygodnia Konkursu w dniu 06.04.2023 roku, (v) po zakończeniu piątego tygodnia 
Konkursu w dniu 13.04.2023 roku, (vi) po zakończeniu szóstego tygodnia Konkursu w 
dniu 20.04.2023 roku  – na Stronie Konkursu. 

5. Wyniki Konkursu dotyczące Nagrody Głównej (definicja poniżej) zostaną ogłoszone po 
zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, tj. w dniu 20.04.2023 roku na Stronie Konkursu. 

§ 3.  

UCZESTNICY KONKURSU. 
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która: (i) jest pełnoletnia, tj. 

ukończyła 18 lat, (ii) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (iii) posiada 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (iii) zapoznała się z 
Regulaminem Konkursu i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia, (iv) rozwiązała 
Zadanie Konkursowe na Stronie Konkursu w Czasie Trwania Konkursu, (v) spełnia 
pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie, (vi) pozostawiła dane 
niezbędne do identyfikacji poprzez uzupełnienie udostępnionego na Stronie Konkursu 
formularza (dalej także: „Uczestnik”). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: (i) osoby współpracujące (bez względu na rodzaj 
współpracy) lub pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz They.pl oraz 
członkowie najbliższej rodziny, przy czym przez członków najbliższej rodziny rozumie 
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo 
małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby prowadzące razem i 
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również znajdujące się pod 
opieką lub kuratelą, (ii) osoby, które w poprzednich trzech edycjach konkursu pod 
nazwą: „I co tu więcej dodawać” zostały zwycięzcami lub laureatami lub osobami 
wyróżnionymi. 

3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 2 
Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku 
późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagród (definicja 
poniżej), prawo do dochodzenia jej zwrotu. 

4. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego 
Regulaminu, jak również naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
upoważnia Organizatora do pozbawienia Uczestnika Konkursu prawa uczestniczenia w 
Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 
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5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  
6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne, a Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje 

jakiekolwiek wynagrodzenie za sam udział w Konkursie. 
7. Osoba spełniająca opisane powyżej wymagania może przystąpić do wykonania Zadania 

Konkursowego. 

§ 4.  
ZASADY KONKURSU. 

1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które spełniają warunki uczestnictwa w 
Konkursie. 

2. Zadanie Konkursowe, które ma wykonać Uczestnik Konkursu w Czasie Trwania 
Konkursu polega na łącznym wykonaniu następujących czynności:  

a. zarejestrowaniu się przez Uczestnika na Stronie Konkursu, poprzez: 
� podanie imienia i nazwiska  

� podanie adresu e-mail, 
� podanie numeru telefonu, 
Uczestnik zobowiązany jest do podania kombinacji tych samych danych (adres e-
mail oraz numer telefonu), które podawał kiedykolwiek wcześniej 
Organizatorowi. W przypadku, gdyby było to niemożliwe, konieczny będzie 
kontakt z bezpłatną infolinią pod numerem telefonu: 800 060 035. Infolinia jest 
dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 17:00. 

b. obejrzeniu filmu edukacyjnego znajdującego się na Stronie Konkursu, 
c. udzieleniu przez Uczestnika poprawnej odpowiedzi na trzy zamknięte pytania, do 

których odpowiedzi zawarte są w filmie edukacyjnym, 
d. udzieleniu przez Uczestnika opisowej odpowiedzi w języku polskim, minimalnie 

150 znaków, maksymalnie 1000 znaków (tekst do wprowadzenia w 
przeznaczonym do tego polu na Stronie Konkursu), na pytanie „Gdybyś 
miała/miał wytlumaczyć nieprzekonanej osobie, dlaczego skład produktów 
Develey jest premium, to jakich argumentów byś użyła/użył, żeby ją przekonać? , 

  (dalej także łącznie: „Zadanie Konkursowe”). 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie (zgłoszenia do Konkursu) jest: 
a) wykonanie przez Uczestnika na Stronie Konkursu w Czasie Trwania Konkursu 

Zadania Konkursowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 
b) zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Konkursu, 

4. Zgłoszenie do Konkursu jest prawidłowe (skuteczne) wyłącznie, gdy Uczestnik 
wykonał Zadanie Konkursowe w całości, tj. zarejestrował się na Stronie Konkursu oraz 
wykonał Zadanie Konkursowe oraz spełnił wszystkie inne wymogi określone w 
Regulaminie. 

5. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 Regulaminu 
oraz spełnienie wymogów, o których mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu stanowi 
zgłoszenie udziału w Konkursie.  
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6. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia w Konkursie poprzez zamieszczenie Zadania 
Konkursowego za pośrednictwem formularza na Stronie Konkursu. 

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz, a w przypadku wielu 
zgłoszeń do Konkursu przez jednego Uczestnika, oceniane będzie wyłącznie Zadanie 
Konkursowe zgłoszone jako pierwsze. 

8. Wykonanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 
Regulaminu musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub 
dóbr osobistych osób trzecich. 

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w 
Regulaminie, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że utwory w 
rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności teksty, opisy, zdjęcia, filmy, animacje, 
czy odpowiedzi zamieszczone w sieci w wykonaniu Zadania Konkursowego stanowią 
jego wyłączną własność i zostały przez niego wykonane, w szczególności w zakresie 
autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym 
praw autorskich), a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji 
niewyłącznej w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z 
Regulaminem. 

10. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które: (i) naruszają 
obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do 
znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego 
autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub 
zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, 
propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszają moralność, zasady 
współżycia społecznego, dobre obyczaje, godność, prawa osób trzecich, w tym w 
szczególności zawierające elementy związane z dyskryminacją, nagością, nałogami, (ii) 
zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp., (iii) 
są sprzeczne z Regulaminem. 

11. Organizator Konkursu zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w 
Konkursie Uczestników, których działania naruszają uzasadnione interesy Organizatora, 
godzą w wizerunek Organizatora lub z innych względów w ocenie Organizatora nie 
nadają się do publicznego rozpowszechniania. 

12. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje jury (dalej także: „Jury”) 
powołane przez Organizatora w trzyosobowym składzie. 

13. W wyniku przeprowadzonego Konkursu wskazanych zostanie spośród wszystkich 
Uczestników:  
a) do 1000 (tysiąca) laureatów (dalej także: „Laureaci” oraz indywidualnie 

„Laureat”), którzy otrzymają łącznie do 1000 (tysiąca) Nagród II. Stopnia,  
b) do 1 (jednego) zwycięzcy (dalej także: „Zwycięzcy” oraz indywidualnie 

„Zwycięzca”), który otrzyma łącznie do 1 (jednej) Nagródy Głównej. 
14. Celem usunięcia wątpliwości jeden Laureat otrzyma jedną Nagrodę II. Stopnia, zaś 

jeden Zwycięzca otrzyma jedną Nagrodą Główną (poza Nagrodą II Stopnia). 
15. Posiedzenia Jury, na których nastąpi wybór do 1000 (tysiąca) Laureatów odbędą się w 

dniach: (i) 14.03.2023 roku, (ii) 21.03.2023 roku, (iii) 28.03.2023 roku, (iv) 04.04.2023 
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roku, (v) 11.04.2023 roku, (vi) 18.04.2023 roku, o godz. 11:00. Obrady mają charakter 
niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora lub w innym miejscu wyznaczonym 
przez Organizatora. Jury w każdym tygodniu wybierze do 25 (dwudziestu pięciu) 
Laureatów dziennie, przy czym owych  25 (dwudziestu pięciu) Laureatów dziennie w 
każdym z siedmiu tygodni wybieranych będzie z grona wszystkich Uczestników, którzy 
wykonali Zadanie Konkursowe od dnia rozpoczęcia Konkursu, nie zaś spośród 
Uczestników, którzy wykonali Zadanie Konkursowe w danym tygodniu lub w danym 
dniu. Celem usunięcia wątpliwości Uczestnik może zostać wybrany Laureatem w 
ostatnim tygodniu trwania Konkursu, pomimo, że wykonał Zadanie Konkursowe i 
zgłosił się do Konkursu w pierwszym tygodniu, a jego Zadanie Konkursowe w 
poprzednich tygodniach nie znalazło uznania Jury. 

16. Posiedzenie Jury, na którym nastąpi wybór do 1 (jednego) Zwycięzcy Konkursu 
odbędzie się w dniu 18.04.2023 roku, o godz. 12:00. Obrady mają charakter niejawny i 
odbywają się w siedzibie Organizatora lub w innym miejscu wyznaczonym przez 
Organizatora (w tym dopuszczalne jest posiedzenie Jury online).  

17. Kryterium wyboru Laureatów oraz Zwycięzców jest poprawne, najciekawsze i 
najbardziej wyróżniające się wykonanie Zadania Konkursowego, inwencja twórcza 
autora oraz kreatywność przy wykonaniu Zadania Konkursowego. 

18. Jury jest organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o 
przyznaniu nagród. Decyzje Jury są ostateczne. 

19. Wyniki Konkursu – po wskazaniu przez Jury Laureatów w terminach wskazanych w § 4 
ust. 15 Regulaminu – zostaną podane do publicznej wiadomości na Stronie Konkursu, 
odpowiednio w dniach: (i) 16.03.2023 roku, (ii) 23.03.2023 roku, (iii) 30.03.2023 roku, 
(iv) 06.04.2023 roku, (v) 13.04.2023 roku, (vi) 20.04.2023 roku, a Organizator 
poinformuje wszystkich Laureatów o przyznaniu Nagrody II. Stopnia wysyłając 
wiadomość elektroniczną (e-mail) na adresy e-mail podane przez Laureatów podczas 
dokonywania zgłoszenia udziału w Konkursie. 

20. Wyniki Konkursu – po wskazaniu przez Jury Zwycięzców w terminie wskazanym w § 4 
ust. 16 Regulaminu – zostaną podane do publicznej wiadomości na Stronie Konkursu w 
dniu 20.04.2023 roku, a Organizator poinformuje Zwycięzców o przyznaniu Nagrody 
Głównej wysyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) na adresy e-mail podane przez 
Zwycięzców podczas dokonywania zgłoszenia udziału w Konkursie. 

21. Laureatem lub Zwycięzcą może zostać wyłącznie Uczestnik, który spełnił wszystkie 
wymogi określone w Regulaminie.  

22. Lista Laureatów oraz Zwycięzców zostanie ogłoszona na Stronie Konkursu i będzie 
stanowić Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

23. Uczestnik, który dokona poprawnego zgłoszenia do Konkursu, wykonując poprawnie 
Zadanie Konkursowe, na Stronie Konkursu w Czasie Trwania Konkursu oraz 
zaakceptuje Regulamin Konkursu, otrzyma nieodpłatnie e-booka z przepisami 
Grzegorza Łapanowskiego, na adres mailowy podany w formularzu podczas zgłoszenia 
do Konkursu. 

§ 5.  
NAGRODY. 

1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie do 1001 (tysiąca jednej) nagrody, tj. do 
1000 (tysiąca) Nagród II. Stopnia dla maksylanie 1000 (tysiąca) Laureatów, do 1 
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(jednej) Nagródy Głównej dla maksymalnie 1 (jednego) Zwycięzcy (dalej także 
Nagroda II. Stopnia oraz Nagroda Główna określane będą łącznie jako: „Nagrody”, a 
indywidualnie jako „Nagroda”): 

A. Nagroda II. Stopnia: 

1000 (tysiąc) voucherów o wartości 29,34 zł (dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści cztery 
grosze) brutto każdy voucher wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11,11% 
Nagrody II. Stopnia, tj. kwotą 3,26 zł (trzy złote dwadzieścia sześć groszy), która nie zostanie 
wypłacona Laureatowi i zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku 
dochodowego. Vouchery te upoważniają Laureatów do odbioru zestawu 6 (sześciu) 
produktów z linii premium musztardy i premium ketchupy w cenie 1,00 zł (jeden złoty) – 
zestaw i lista produktów dostępna na https://develey.pl/produkt/zestaw-icotuwiecejdodawac-
1/, zwane dalej produktami promocyjnymi. Tym samym za zestaw produktów promocyjnych 
Laureat zapłaci zryczałtowaną kwotę 1,00 zł (jeden złoty), co jest wymogiem podatkowo-
skarbowym. Realizacja otrzymanego vouchera odbywa się za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego Organizatora, do którego mają również zastosowanie zasady wskazane w 
Polityce Prywatności oraz Regulaminie Sklepu Internetowego Organizatora. Laureat będzie 
mógł skorzystać z vouchera (unikatowego kodu) przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia 
otrzymania vouchera (unikalnego kodu). Voucher (unikalny kod) nie będzie mógł zostać 
wykorzystany (łączony) z innymi promocjami, ofertami lub zniżkami. W przypadku realizacji 
vouchera w Sklepie Internetowym Organizatora nie obowiązuje wymóg dokonania zakupu za 
minimum 40,00 zł brutto (koszty dostawy nie są wliczane do tej kwoty). W jednym 
zamówieniu można wykorzystać tylko jeden voucher. Celem zrealizowania Nagrody II. 
Stopnia (vouchera) w postaci rabatu na zakupy w Sklepie Internetowym Organizatora, 
Laureat zobowiązany jest uprzednio dokonać rejestracji na stronie www.develey.pl, wybrać z 
zakładki: https://develey.pl/produkt/zestaw-icotuwiecejdodawac-1/ zestaw promocyjny, 
wpisać otrzymany unikalny kod (voucher) i dokonać wyboru rodzaju dostawy. Warunkiem 
otrzymania darmowej dostawy jest dokonanie rejestracji na stronie www.develey.pl lub 
posiadanie wymaganej do darmowej dostawy liczby dukatów. W przypadku braku na 
aktywnym koncie uczestnika wystarczającej liczby dukatów, Organizator na życzenie 
Laureata dokona ich uzupełnienia. 

B. Nagroda Główna: 

1 (jedno) urządzenie marki Thermomix o łącznej wartości 5995,00 zł (pięć tysięcy 
dziewięćset dziewiędziesiąt pięć złotych) brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o 
wartości 11,11% Nagrody Głównej, tj. kwotą 666,04 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć 
złotych cztery grosze), która nie zostanie wypłacona Zwycięzcy i zostanie przeznaczona 
na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego. Zwycięzca Konkursu czy Laureat 
nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do otrzymanych Nagród na osoby trzecie.  

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani obrotowi. 
3. Warunkiem przekazania Nagrody II. Stopnia Laureatowi lub Nagrody Głównej 

Zwycięzcy jest zgłoszenie się Uczestnika, tj. odpowiednio Laureata lub Zwycięzcy do 
They.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w celu 
podania danych kontaktowych i adresowych ( Laureat, Zwycięzca otrzymają na adres e-
mail podany podczas zgłoszenia formularz („Formularz”), który zobowiązani będą 
uzupełnić poprzez wpisanie danych niezbędnych do rozliczenia podatkowego i 
przekazania Nagrody, tj.: adres rozliczenia podatkowego, adres zamieszkania, adres 
dostarczenia Nagrody w przypadku Nagrody Głównej). 

4. Wiadomość Zwycięzcy lub Laureata zawierająca Formularz winna zostać wysłana 
drogą elektroniczną na adres: info@icotuwiecejdodawac.pl. 
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5. Zwycięzca, któremu przyznano Nagrodę Główną traci prawo do Nagrody Głównej w 
przypadku, gdy Organizator nie otrzyma od Zwycięzcy w terminie 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyników Konkursu zgłoszenia (wiadomości) zawierającej informacje, o 
których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu lub niedopełnienia innych warunków 
określonych w Regulaminie. W takim przypadku Organizator powiadamia Uczestnika 
(Zwycięzcę) o fakcie utraty prawa do Nagrody Głównej poprzez korespondencję 
elektroniczną wysyłaną na adres e-mail podany podczas dokonywania zgłoszenia do 
Konkursu. W przypadku utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody Głównej, Nagroda 
Głowna przechodzi na rzecz Organizatora. 

6. Laureat, któremu przyznano Nagrodę II. Stopnia traci prawo do Nagrody II. Stopnia w 
przypadku, gdy Organizator nie otrzyma od Laureata w terminie 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyników Konkursu zgłoszenia (wiadomości) zawierającej informacje, o 
których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu lub niedopełnienia innych warunków 
określonych w Regulaminie. W takim przypadku Organizator powiadamia Uczestnika 
(Laureata) o fakcie utraty prawa do Nagrody II. Stopnia poprzez korespondencję 
elektroniczną wysyłaną na adres e-mail podany podczas dokonywania zgłoszenia do 
Konkursu. W przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody II. Stopnia, Nagroda 
II. Stopnia przechodzi na rzecz Organizatora. 

7. Przekazanie Nagród II. Stopnia Laureatom nastąpi poprzez korespondencję 
elektroniczną wysyłaną na adres e-mail Laureata podany podczas dokonywania 
zgłoszenia do Konkursu w terminie 14 dni od daty przekazania przez Laureata danych, 
o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu. 

8. Przekazanie Nagródy Głównej nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej lub kuriera 
lub w innej formie dostawy w terminie 30 dni od daty przekazania przez Zwycięzcę 
danych, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, przy czym Zwycięzca zobowiązany 
jest do osobistego odbioru przesyłki z Nagrodą Główną. 

9. Organizator informuje, iż przekazanie Nagród jest uzależnione od poprawnego 
podpisania protokołu przekazania Nagród w celach podatkowych.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: (i) podania 
błędnych danych, (ii) niepodania danych adresowych w określonym terminie, (iii) 
zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Uczestnika, o których 
Organizator nie został poinformowany. 

11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na 
inne cele Organizatora. 

12. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do Nagrody. 
13. Uiszczenie należnych podatków od Nagród należy do Organizatora. 

§ 6.  
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA. 

1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje wszystkie 
jego postanowienia. 

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: (i) jest wyłącznym autorem treści Zadania 
Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie, (ii) osobom trzecim nie 
przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego, (iii) Zadanie 
Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu 
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ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U.2022.0.2509 t.j.), (iv) Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw 
ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności 
przemysłowej (Dz.U.2021.0.324 t.j.), (v) Zadanie Konkursowe nie narusza 
jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych (vi) nie zachodzą 
żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub They.pl na 
odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.  

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszenie się do Konkursu i wykonanie Zadania 
Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu bez 
konieczności składania dodatkowych odrębnych oświadczeń i jest równoznaczne ze 
złożeniem przez Uczestnika oświadczenia i zobowiązania w następującym zakresie: (i) 
Zadanie Konkursowe jest indywidualną twórczością Uczestnika, (ii) Uczestnik 
dysponuje wszelkimi prawami do Zadania Konkursowego i nie jest ono ograniczone ani 
obciążone prawami na rzecz osób trzecich, (iii) Uczestnik wyraża zgodę na 
rozpowszechnianie Zadania Konkursowego do celów związanych z Konkursem, (iv) 
wykorzystanie przez Organizatora Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu nie naruszy praw osób trzecich lub dóbr osobistych osób trzecich lub 
innych praw, (vi) Uczestnik akceptuje i wyraża zgodę na wykorzystanie Zadania 
Konkursowego zgodnie z celami Konkursu i wyraża zgodę na opublikowanie Zadania 
Konkursowego na Stronie Konkursu, a także wyraża zgodę na wykorzystanie Zadania 
Konkursowego do ewentualnych innych potrzeb związanych z Konkursem. 

4. Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem 
wykorzystania Zadania Konkursowego.  

5. Uczestnik bezwarunkowo udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie 
z Zadania Konkursowego w związku z celami Konkursu, także do ewentualnych 
wszelkich innych potrzeb Organizatora, w tym potrzeb reklamowych lub 
marketingowych w dowolnych mediach, przy czym licencja zostaje udzielona bez 
ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od dnia wykonania Zadania Konkursowego w 
zakresie autorskich praw do wykorzystania Zadania Konkursowego w związku z 
organizowanym przez Organizatora Konkursem na następujących polach eksploatacji: 
wprowadzania do obrotu publicznego, wystawiania, wyświetlania, użyczenia lub najmu, 
nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie i 
poza nim jak plakaty, prasa), utrwalania i zwielokrotnianie utworów dla celów 
wytwarzania egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową i jednocześnie udziela zezwolenia na tworzenie 
opracowań Zadania Konkursowego, czy połączenie Zadania Konkursowego z innymi 
Zadaniami Konkursowymi lub innymi utworami. Tym samym Uczestnika zgadza się na 
udostępnianie i rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w różnych miejscach m.in. 
na portalach społecznościowych Organizatora, na Stronie Konkursowej oraz innych 
stronach internetowych Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących. 

6. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw 
osobistych do Zadania Konkursowego.  

§ 7.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych 
Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w 
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szczególności: (i) w związku z udziałem w Konkursie prowadzą działania sprzeczne z 
prawem lub z dobrymi obyczajami lub gdy godzą swym działaniem w interesy osób 
trzecich lub naruszają ich prawa, (ii) prowadzą działania mające na celu obejście 
Regulaminu, (iii) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub 
They.pl lub godzą w ich wizerunek. 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: (i) naruszenie przez 
Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, (ii) problemy ze 
zgłoszeniem Zadania Konkursowego wynikające ze względów technicznych, (iii) 
nieumiejętne posługiwanie komputerem bądź urządzeniem elektronicznym. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w 
szczególności związane z działaniem Strony Konkursu, czy dostawców usług 
internetowych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub Laureata. 

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 
nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowościami po stronie 
Uczestników. 

§ 8.  
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie 
pisemnej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres: 02-673 Warszawa,  
ul. Konstruktorska nr 12, zawierać dopisek „Reklamacja – Develey: I co tu więcej 
dodawać” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika oraz 
powód zgłoszenia reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma 
zawierającego reklamację przez trzyosobową komisję reklamacyjną (dalej także: 
„Komisja") powołaną przez Organizatora. 

4. O rozstrzygnięciu Komisji, podjętej wskutek rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik 
zostanie powiadomiony listem poleconym.  

5. Przepisy niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na 
mocy odrębnych przepisów. 

§ 9.  

DANE OSOBOWE. 
1. Administratorem danych osobowych, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 
„RODO”) jest Organizator tj. spółka pod firmą: Develey Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu 
Platerówek 3), e-mail: ochrona.danych@develey.pl. 

2. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku 
z organizacją Konkursu przetwarzane są: 
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a) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym umożliwienia Uczestnikom wzięcia 
udziału w Konkursie i obsługi zgłoszeń Uczestników oraz w celu ogłoszenia 
wyników Konkursu i przekazania Nagród, a także udzielonej licencji, o której 
mowa w § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu - podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest realizacja umowy z  Administratorem danych, a więc art. 
6 ust. 1 lit. b RODO, którą Uczestnik zawiera poprzez zaakceptowanie 
niniejszego Regulaminu i przesłanie swojego zgłoszenia na stronie internetowej 
Organizatora), 

b) w celu rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami, w celu promocji i wsparcia sprzedaży produktów 
Develey, archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją promocji, tworzenia 
analiz lub statystyk, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych, zapewnienia rozliczalności (wykazania wykonania obowiązków 
prawnych)  - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja 
wskazanych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, a więc art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO, 

c) w celach dokonania rozliczeń związanych z przeprowadzeniem Konkursu 
(podatkowych i księgowych) oraz wykonania innych obowiązków wynikających z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na 
Organizatorze, a więc art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

d) w celach prowadzenia działań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane, a więc art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO oraz na wybrany kanał komunikacji w celu otrzymywania informacji o 
promocjach, ofertach, konkursach, loteriach itp., a także na otrzymywanie takiej 
komunikacji za pośrednictwem telefonu, sms/mms lub poczty elektronicznej. 
Uczestnik może cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje 
bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, 
które miało miejsce przed jej wycofaniem tzn. że do momentu wycofania zgody 
wszystko co wysłaliśmy do momentu wycofania zgody, odbywało się za Twoją 
zgodą. Zgodę można wycofać kontaktując się z Organizatorem.  

3. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, 
numeru telefonu jest warunkiem koniecznym dla udziału Uczestnika w Konkursie oraz 
rozpatrywania reklamacji. Niepodanie tych danych może skutkować brakiem 
możliwości lub utrudnieniem udziału w Konkursie. Dodatkowe dane od Zwycięzców 
Konkursu czy Laureatów oprócz realizacji umowy, są nam również potrzebne ze 
względu na obowiązujące przepisy prawa podatkowego i księgowego dla celów 
rozliczeń z wydanych nagród. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.  

4. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą:  
a) w przypadku prowadzenia Konkursu – przez okres organizacji i prowadzenia 

Konkursu, aż do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania Nagród,  
b) w przypadku rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obrony 

przed ewentualnymi roszczeniami – przez cały okres prowadzenia Konkursu, do 
czasu jego rozstrzygnięcia i przyznania Nagród, a po tym czasie przez okres i w 
zakresie przewidzianym przepisami prawa, do czasu wygaśnięcia ewentualnych 
roszczeń wynikających z Konkursu,  
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c) w przypadku dokonywania rozliczeń związanych z przeprowadzeniem Konkursu - 
przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. 5 lat od końca roku 
obrachunkowego,  

d) w przypadku prowadzenia działań marketingowych – przez okres trwania 
udzielonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych 
drogą elektroniczną, do czasu wycofania tej zgody lub do czasu zgłoszenia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika dla tego 
celu.  

Dane osobowe Uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po upływie okresów, 
które zostały wskazane powyżej.  

5. W ramach realizacji poszczególnych celów, Organizator będzie przetwarzał dane 
osobowe Uczestników w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer 
telefonu, adres zamieszkania (na potrzeby rozliczenia podatkowego), adres doręczenia 
Nagrody Głównej, adres e-mail, przyznanie Nagrody Głównej, przyznanie Nagrody II. 
Stopnia, przekazanie Nagrody Głównej, przekazanie Nagrody II. Stopnia, informacje o 
udziale w Konkursie, datę zgłoszenia do Konkursu. 

6. Odbiorcami danych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa, They.pl w związku ze wsparciem Organizatora w 
realizacji Konkursu, podmiot realizujący wysyłkę Nagród (firma kurierska), 
przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, podmioty 
wspierające Administratora w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań 
reklamowych – także w kampaniach marketingowych, dostawcy usług hostingu lub 
usług teleinformatycznych, dostawcy usług prawnych i doradczych, dostawcy usług 
księgowych, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym 
wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, 
podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu. 

7. Uczestnikom przysługują prawa do: 
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu, przetwarzając dane dla celów statystycznych lub 
w związku ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw, a w przypadku, gdy 
dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – prawo do 
wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, 

c) cofnięcia zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza prawo. 

8. Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (dalej: „EOG”). Biorąc pod uwagę świadczenie usług  przez naszych 
podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz 
infrastruktury IT, stosowania niektórych rozwiązań technologicznych strony 
internetowej i sposobu jej funkcjonowania oraz analizy funkcjonowania strony 
internetowej, możemy zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań 
informatycznych zaaprobowanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może 
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powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji 
Europejskiej niektóre państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień 
ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. 
W przypadku odbiorców poza EOG i nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w 
celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony Develey zawiera umowy z 
odbiorcami danych osobowych, oparte na standardowych klauzulach umownych 
wydanych przez Komisję Europejską. 
Kopię standardowych klauzul umownych oraz stosowanych zabezpieczeń można 
uzyskać od administratora. Stosujemy zabezpieczenia Twoich danych zgodnie z 
zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.  

9. Dane osobowe Uczestników dla potrzeb realizacji wysłki ofert promocyjnych czy w 
zakresie działania strony internetowej, takich jak analizy ruchu, ofertowania, 
Administrator może dokonywać profilowania. Polega ono na ocenie, jakimi zabawami 
lub produktami możecie być Państwo zainteresowani, na podstawie podejmowanych na 
stronie konkursowej działań. Profilowanie, którego Administrator dokonuje, nie 
skutkuje podejmowaniem automatycznych decyzji wywołujących wobec Uczestników 
skutki prawne lub wpływających na Uczestników w podobnie istotny sposób, a ma 
pomóc Administratorowi w lepszym dostosowaniu produktów i akcji promocyjnych do 
oczekiwań konsumentów 

10. Pozostałe zasady przetwarzania danych osobowych, osób korzystających z Serwisów 
internetowych Administratora znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na 
https://develey.pl/polityka-prywatnosci/. Można kontaktować się z administratorem 
danych osobowych wysyłając email na adres ochrona.danych@develey.pl lub listownie 
na adres: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3.  

§ 10.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023 roku.  
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie 

Organizatora.  
3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu lub 

dotyczących Konkursu właściwy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Organizatora. 

4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w 
niniejszym Regulaminie traci prawo do otrzymania Nagrody o czym mowa 
szczegółowo w niniejszym Regulaminie. 

6. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do Regulaminu, jednakże 
wprowadzone zmiany winny pozostać bez uszczerbku dla praw nabytych przez 
Uczestników. Publikowany Regulamin po zmianie (zmianach) winien stanowić 
ujednolicony tekst Regulaminu. 
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Warszawa, dnia 01 marca 2023 roku 

 
Załącznik nr 2 

Lista Laureatów 
Wyniki Konkursu dotyczące Laureatów zostaną podane do publicznej wiadomości w 

poniższych terminach i zostaną opublikowane na Stronie Konkursu  
 

1. 16.03.2023 roku: 
Imię, pierwsza litera nazwiska: [■] 

2. 23.03.2023 roku:  
Imię, pierwsza litera nazwiska: [■] 

3. 30.03.2023 roku:  
Imię, pierwsza litera nazwiska: [■] 

4. 06.04.2023 roku: 
Imię, pierwsza litera nazwiska: [■] 

5. 13.04.2023 roku: 
Imię, pierwsza litera nazwiska: [■] 

6. 20.04.2023 roku: 
Imię, pierwsza litera nazwiska: [■] 

 
 

Lista Zwycięzców  
Wyniki Konkursu dotyczące Zwycięzców zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu  

20.04.2023 roku i zostaną opublikowane na Stronie Konkursu  
 

1. Imię, pierwsza litera nazwiska: [■] 
 


