Regulamin
konkursu #quizLOVE

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs pod nazwą #quizLOVE (dalej „Konkurs”), którego jesteśmy organizatorem, prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od
15 grudnia 2020 r. od godz. 10:00 do 31 stycznia 2021r. do godz. 23:59. Zasady Konkursu określone są w tym regulaminie (dalej „Regulamin”).
2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Polski, które ukończyły 18 rok życia.
3. W Konkursie nie mogą wziąć udziału nasi pracownicy oraz współpracownicy oraz osoby współpracujące z nami w związku z organizacją Konkursu
na podstawie innych umów, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. Jeśli zwycięzcy okażą się
osobami wymienionymi w tym punkcie Regulaminu, tracą oni uprawnienie do nagrody.
4. Aby wziąć udział w Konkursie muszą Państwo spełnić łącznie poniższe warunki:
4.1. zapoznać się z zasadami opisanymi w Regulaminie i dostępnymi na stronie internetowej www.orange.pl/quizlove oraz wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, e-mail, adres kontaktowy
4.2. rozwiązać quiz umieszczony na stronie www.orange.pl/quizlove
4.3. udostępnić wynik quizu jako post publiczny w swoim kanale społecznościowym na Facebooku, udzielić w poście odpowiedzi na pytanie
„Co oznacza dla Ciebie wieczór w stylu LOVE?” (dalej „Pytanie konkursowe”) i oznaczyć post #quizLOVE
4.4. wysłać z własnego adresu e-mail link do posta z udostępnionym wynikiem quizu oraz z odpowiedzią na Pytanie konkursowe na nasz adres:
konkurs.kontakt@orange.com. Z tego adresu będą Państwo otrzymywali od nas korespondencję, dotyczącą Konkursu.
5. Po opublikowaniu wyniku quizu i udzieleniu odpowiedzi na Pytanie konkursowe na swoim profilu Facebook, udzielają nam Państwo licencji
niewyłącznej, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, do wykorzystywania odpowiedzi na Pytanie konkursowe i prezentowania jej na
naszej stronie internetowej (bez wskazywania autora tej wypowiedzi).
6. Nie przyjmiemy do Konkursu postów, które:
6.1. będą zawierały wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, sprzeczne z prawem lub treści reklamowe, które nas nie
dotyczą
6.2. będą naruszały prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie oraz prawa do ochrony wizerunku
6.3. będą zamieszone w kanale społecznościowym lub przesłane nam mailem po zakończeniu Konkursu.
7. Wykluczymy z Konkursu tych z Państwa, którzy nie spełnią warunków Regulaminu lub nie będą przestrzegali zasad zawartych w Regulaminie, w
tym:
7.1. podadzą nieprawdziwe dane
7.2. będą działali sprzecznie z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, będą stosowali nieuczciwe
praktyki, które naruszają nasze interesy, godzą w nasz wizerunek, są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do
publicznego rozpowszechniania
o czym zawiadomimy Państwa drogą mailową.
NAGRODY
8. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez powołaną przez nas Komisję.
9. Komisja wybierze 200 osób spośród uczestników Konkursu, które w najbardziej oryginalny i pomysłowy sposób odpowiedziały na Pytanie
konkursowe.
10. Do 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu zwycięzcy otrzymają od nas nagrodę: kod do e-Karty prezentowej Empik o wartości 30 zł. Kod
zostanie wysłany na adres e-mail, z którego zwycięzca Konkursu wysłał link do postu z wynikiem quizu i odpowiedzią na Pytanie konkursowe.
11. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na nagrodę innego rodzaju. W Konkursie można wygrać tylko jedną nagrodę.
12. Wyniki Konkursu zostaną przez nas opublikowane na stronie www. Konkursu (Imię, Nazwisko Uczestnika Konkursu, miasto zamieszkania,
pseudonim Uczestnika).
13. Obok nagród rzeczowych określonych w punkcie 10, zwycięzcy otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11% wartości nagród
rzeczowych. Przed wydaniem nagród Organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, pobierze od Zwycięzców
zryczałtowany podatek od łącznej wartości nagród, w wysokości 10% ich wartości, który zostanie przez niego odprowadzony do właściwego Urzędu
Skarbowego.

REKLAMACJE
14. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą Państwo składać na adres e-mail: konkurs.kontakt@orange.com
15. Reklamacja powinna zawierać:
15.1. Państwa imię, nazwisko i adres e-mail, na który odeślemy odpowiedź (a także opcjonalnie kontaktowy numer telefonu komórkowego)
15.2. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji
15.3. dopisek: „Reklamacja – Konkurs #quizLOVE”
16. Złożone reklamacje będą przez nas rozpatrzone do 14 dni od ich otrzymania. Powiadomimy Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailowo
17. Mogą Państwo dochodzić od nas roszczeń na zasadach ogólnych, również po rozpatrzeniu przez nas reklamacji.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
18. Jesteśmy administratorem danych osobowych, które podadzą nam Państwo w związku z udziałem w Konkursie.
19. Dane te będą przez nas wykorzystane:
19.1. do realizacji Konkursu - przez czas niezbędny do jego rozstrzygnięcia (podstawa prawna: Państwa zgoda) oraz przez kolejny miesiąc w
ramach publikacji wyników Konkursu,
19.2. w celu wykonania obowiązków prawnych, np. podatkowych (podstawa prawna: obowiązek prawny) - przez czas wymagany prawem,
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19.3. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz w celu przeprowadzenia analiz i statystyk (podstawa prawna: nasz prawnie
uzasadniony interes) - przez czas, przez który można dochodzić roszczeń w związku z udziałem w konkursie,
19.4. w celu wykazania zgodności z prawem (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas, przez który może być na nas
nałożona kara za niezgodność z prawem.
Państwa dane osobowe: adres e-mail i adres kontaktowy mogą być przekazywane innym podmiotom:
20.1. naszym podwykonawcom, działającym w naszym imieniu, w szczególności w zakresie wsparcia informatycznego, organizacji konkursów
oraz obsługi przesyłania nagród
20.2. innym administratorom działającym we własnym imieniu, takim jak podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe.
Mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, wysyłając swoje oświadczenie na adres e-mail: konkurs.kontakt@orange.com, co nie
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie tej zgody w okresie przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, gdy podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie
uzasadniony interes, a także gdy przetwarzamy dane w celu marketingowym.
Ponadto mają Pastwo prawo do:
23.1. żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez nas,
23.2. sprostowania (poprawiania) danych,
23.3. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
23.4. przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez nas lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą
Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.
Jeśli uznają Państwo, że Wasze dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Nasze dane: Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł. Dane
kontaktowe naszego inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@orange.com.

