Regulamin Konkursu
CupSell wSPAniały konkurs

I.

Postanowienia ogólne

1.1.

Organizatorem konkursu „CupSell wSPAniały konkurs” (dalej: „Konkurs”) jest spółka pod firmą
CupSell sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A, posługująca się
nadanym numerem NIP: 779-242-2363 (dalej: „Organizator”). Organizator jest fundatorem
nagród oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku – Kodeks cywilny.

1.2.

Niniejszy regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) określa warunki udziału w Konkursie, jego
przebieg oraz sposób przyznawania nagród.

1.3.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną lub jakąkolwiek inną grą, której wynik zależy od przypadku.

1.4.

Regulamin jest udostępniany wszystkim osobom uczestniczącym lub zamierzającym
uczestniczyć w Konkursie na stronie: www.cupsell.pl (dalej „Serwis Internetowy”).

1.5.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych,
które założyły w Serwisie tzw. sklep (dalej „Sklep Użytkownika”) i prowadzą go zgodnie z
regulaminem Serwisu Internetowego, to jest korzystają z funkcjonalności Serwisu Internetowego
umożlwiającej użytkownikom Serwisu Internetowego zamieszczanie w Serwisie Internetowym w
wydzielonej jego części pod własną nazwą grafik, napisów, które mogą stanowić nadruk na
produktach sprzedawanych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Internetowego (dalej
„Produkty”), a w przypadku sprzedaży przez Organizatora Produktu z nadrukiem
zamieszczonym w Sklepie Użytkownika, otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie licencyjne z
tytułu udzielonej Organizatorowi licencji na korzystanie z nadruku na potrzeby sprzedaży
Produktów (dalej: „Uczestnicy”). .

1.6.

Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

1.7.

Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać
jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).

1.8.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora,
osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także
członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci,
rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające w wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne
gospodarstwo domowe z ww. osobami.

II.

Czas Trwania Konkursu
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 17.07.2020 r.
godz. 00:01 do dnia 19.07.2020 r. godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

III.

Nagrody w Konkursie

3.1.

W Konkursie przewidziana została następująca nagroda (dalej: „Nagroda”): 1 (jeden) voucher
na dwu dniowy pobyt dla dwóch osób w hotelu Krasicki History&SPA wraz ze śniadaniami i
obiadokolacjami w formie bufetu oraz bony podarunkowe do wykorzystania w SPA św. Katarzyny
lub Lobby Baru o łącznej wartości 270zł . Voucher oraz bony należy wykorzystać najpóźniej do
dnia 27.11.2020.

3.2.

Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagród w Konkursie na ich ekwiwalent
pieniężny, inną rzecz, świadczenie lub na inne nagrody. Uczestnikowi nie przysługuje prawo
przeniesienia roszczenia o wydanie Nagrody na osoby trzecie.

3.3.

Laureat Konkursu zobowiązany jest do kontaktowania się z Organizatorem za pośrednictwem
adresu poczty elektronicznej: sprzedawcy@cupsell.pl oraz podania dodatkowych kategorii
danych niezbędnych w celu przyznania, wydania i odbioru Nagród w Konkursie.

3.4.

Laureaci Konkursu, w stosunku do których zachodzi po stronie Organizatora obowiązek pobrania
od Laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają
dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która
zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku
dochodowego od wartości nagrody.

IV.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest prowadzenie przez Uczestnika Sklepu Użytkownika
w rozumieniu regulaminu Serwisu Internetowego oraz zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez
wysłanie e-mail na adres: sprzedawcy@cupsell.pl o tytule: cupsell wSPAnialy konkurs w treści
maila muszą znaleźć się następujące informację: 1. Nazwa sklepu 2. Adres email, na który sklep
został założony.

V.

Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na zachęceniu przez Użytkownika osób do nabywania Produktów
w Sklepie Użytkownika, a w konsekwencji na uzyskaniu przez Organizatora w Czasie Trwania
Konkursu jak najwyższej wartości przychodu wynikającego ze sprzedaży Produktów w Serwisie
Internetowym za pośrednictwem Sklepu Użytkownika. Powyższa wartość będzie obliczana w
walucie polski złoty. Szczegóły zawarto w sekcji VI poniżej.

VI.

Wyłonienie Laureata Konkursu

6.1.

Laureatem Konkursu zostanie 1 (jeden) Uczestnik prowadzący Sklep Użytkownika, za
pośrednictwem których Organizator uzyska największe przychody z tytułu sprzedaży Produktów
w Serwisie Internetowym w Czasie Trwania Konkursu, rozumiane jako cena sprzedaży Produktu
pomniejszona o wynagrodzenie licencyjne należne Użytkownikowi (dalej „Przychód
Organizatora”)

6.2.

Podstawą do wyłonienia zwycięzcy będzie 1 (jeden) najwyższy Przychód Organizatora. W celu
uniknięcia wątpliwości dla ustalenia Przychodu Organizatora brana pod uwagę będzie wyłącznie
sprzedaż Produktów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

6.3.

Organizator zastrzega, iż udział w Konkursie biorą tylko i wyłącznie transakcje sprzedaży
Produktów opłacone do dnia 19.07.2020 roku.

6.4.

Wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi z wykorzystaniem systemu monitorującego sprzedaż
Produktów jaki jest używany przez Organizatora w ramach serwisu www.cupsell.pl.

6.5.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu do dnia 22.07.2020 r.

6.6.

VII.

Organizator zastrzega również, że jeśli po 21 dniach od zakończenia Konkursu i
ogłoszeniu wyników, a tym samym wskazaniu laureatów nastąpi zwrot Produktów zgodnie
z przepisami prawa, to zostanie to uwzględnione w rozliczeniach sklepu oraz wyniku
konkursu.
Reklamacje

7.1.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być przesyłane pocztą tradycyjną lub
elektroniczną na adres Organizatora lub sprzedawcy@cupsell.pl Reklamacja powinna
zawierać następujące dane kontaktowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny,
adres poczty elektronicznej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji
(uzasadnienie reklamacji).

7.2.

Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do osoby zgłaszającej reklamację celem
uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji. Jeżeli podane przez niego informacja będą
niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora będzie niemożliwe.

7.3.

Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od daty
otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia
reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazanej w złożonej reklamacji.

VIII.

Dane osobowe

8.1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Adresem kontaktowym ze
strony Organizatora w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest adres
daneosobowe@cupsell.pl oraz adres podany w punkcie 1.1 powyżej.

8.2.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu przeprowadzenia Konkursu (na
podstawie art. 6 lit. f) RODO), przyznania oraz wydania Nagród Laureatom Konkursu (na
podstawie art. 6 lit. c) RODO) oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (na podstawie art. 6 lit.
f) RODO). Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być - w przypadku udzielenia
dobrowolnej zgody przez Uczestnika - podmioty gospodarcze współpracujące z Organizatorem
w zakresie oferowania produktów i usług (marketing podmiotów trzecich). Odbiorcami danych
Uczestnika mogą być także podmioty gospodarcze współpracujące z Organizatorem w zakresie
przyznania i wydania Nagród. Organizator nie przekazuje danych osobowych Uczestników do
państw znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

8.3.

Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora: (A) w przypadku
danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingowych, w oparciu o dobrowolną zgodę
podmiotu danych - do czasu odwołania zgody przez podmiot danych, chyba że po odwołaniu
zgody przez podmiot danych zajdzie inna podstawa prawna dalszego przetwarzania danych
osobowych, (B) w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów przeprowadzenia
Konkursu, przyznania i wydania nagród - do czasu zakończenia Konkursu, a także przyznania i
wydania nagród (w przypadku danych Laureatów Konkursu) chyba że po upływie powyższego
okresu zajdzie inna podstawa prawna dalszego przetwarzania danych osobowych, w
szczególności taka jak dochodzenie przez Organizatora roszczeń.

8.4.

Uczestnikom przysługuje prawo do:

a)

żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane
osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią;

8.5.

IX.

c)

cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z
daneosobowe@cupsell.pl.

d)

wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych;

e)

przeniesienia danych do innego administratora w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do przeprowadzenia przez
Organizatora Konkursu, przyznania i wydania nagród (w przypadku Laureatów Konkursu).
Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w
Konkursie oraz wydania Laureatom nagród o ile podanie danych jest niezbędne do powyższych
celów.
Postanowienia końcowe.

9.1.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.07.2020 r.

9.2.

Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.cupsell.pl

9.3.

We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają
zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem
właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd w Warszawie.

