
Regulamin konkursu 
„ Szukamy polskiego Rexa - Stopklatka ” 

1. Organizatorem konkursu 
jest: 

Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 02-801 przy ul. 
Puławskiej 435A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem 0000332145 prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS, posiadającą NIP 8512664658 o kapitale 
zakładowym 11.171.260,00 zł, 

2. Fundatorem Nagród w 
konkursie jest: 
 

Stopklatka S.A. oraz sponsor nagrody specjalnej, kości i 
gryzaków d: Jolanta Stachowiak, Zimin 75, 63-006 
Kleszczewo , NIP 617217806 (Hectolove) 
 

3. Dostępność regulaminu: Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie internetowej: polskirex.stopklatka.pl 

4. Miejsce organizacji 
konkursu: 

Konkurs zostanie zorganizowany na stronie internetowej: 
polskirex.stopklatka.pl 

5. Czas trwania konkursu: Od 24 sierpnia 2020 do 14 września 2020 (do 23:59) 

6. Nagroda: a. Nagrodą główną w konkursie jest 1000 zł - wpłacone 
przelewem na wskazany numer konta, voucher do 
sklepu internetowego o wartości 1000 zł brutto oraz 
sesja zdjęciowa o wartości do 4000 zł brutto dalej: 
Nagroda główna) 

b. Nagrody dodatkowe: voucher o wartości 200 zł 
brutto do sklepu internetowego oraz kość/ gryzak: 
25 zł brutto i 1 ręcznik: 39 zł brutto 

c. Nagroda specjalna: legowisko do wartości 899 zł 
brutto: 1 sztuka oraz 1 zestaw: kość/ gryzak: 25 zł 
brutto i 1 ręcznik: 39 zł brutto 

d. Organizator przyzna jedną Nagrodę główną oraz 10 
Nagród dodatkowych.   

e. Wartość Nagrody głównej: 6000 brutto 
f. Wartość Nagrody dodatkowej: 264 zł brutto 
g. Wartość Nagrody specjalnej: 963 brutto 
h. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w 

Konkursie. 
i. Nagroda nie może zostać zamieniona na inną 

nagrodę rzeczową ani równowartość Nagrody w 
gotówce.   

j. Nagroda dodatkowa w konkursie jest zwolniona z 
podatku PIT.  

k. W przypadku Nagrody głównej Organizator przyzna 
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% 
wartości Nagrody, która zostanie przeznaczona na 
zapłacenie przez Organizatora właściwego podatku 
PIT.  

 

7. Zasady Konkursu:  A) Zgłoszenie: 



 
W celu zgłoszenia do Konkursu należy wypełnić 
formularz konkursowy na Stronie internetowej tj.: 
KROK 1 
WGRAJ ZDJĘCIE PSA i podaj swoje dane kontaktowe 
(imię, nazwisko, adres e-mail) 
KROK 2 
ODPOWIEDZ NA PYTANIE 
Dlaczego Twój pies jest dobrym kompanem? (max. 150 
znaków ze spacjami) 
 
Zdjęcie psa i uzasadnienie będą nazwane łącznie 
Projektem.  
 
KROK 3 
ZBIERAJ ŁAPKI I WYGRYWAJ NAGRODY 
 
Pod uwagę będę brane tylko prawidłowe zgłoszenia 

zawierające pełne dane odpowiedz na pytanie i wgrane 

zdjęcie.  

Osoba dokonująca zgłoszenia konkursowego czyni to we 
własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej: 
Uczestnik).  
 

B) Wybór zwycięzców: 
 
- Nagroda główna zostanie przyznana przez Komisję 
konkursową, zgodnie z punktem 9 poniżej.  
 
- Nagrody dodatkowe zostaną przyznane osobom,  
których zgłoszenia będą miały największą ilość łapek 

(lajków) pod zdjęciami na stronie konkursowej. 

 

8. Ogłoszenie zwycięzcy: 18 września to jest 4 dni od zakończenia konkursu na 
stronie internetowej polskirex.stopklata.pl, przez podanie 
imienia zgłoszonego psa. 

 
9. Rozstrzygnięcie konkursu. Komisja konkursowa wskazana w punkcie 15 podczas trwania 

Konkursu spośród wszystkich nadesłanych w nim zgłoszeń konkursowych, kierując się 
oceną pomysłowości i kreatywności wybierze Zgłoszenia Konkursowe którego autor 
otrzyma Nagrodę główną (dalej „Zwycięzca”). Zgłoszenie, za które zostanie przyznana 
nagroda specjalna zostanie wskazane przez sponsora nagrody specjalnej, spośród 
zgłoszeń zweryfikowanych przez Komisję konkursową.   

10. Warunki uczestnictwa w Konkursie: 
a. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych,  



b. W Konkursie nie mogą brać udziału:  
i. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek 

powiązanych z nimi kapitałowo;  
ii. osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu; 

iii. osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące 
wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej 
samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej 
małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu; 

11. Bezwzględnie zakazane. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych 
z porządkiem prawnym. 

12. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się 
postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

13. Udzielenie licencji do nadesłanego Projektu: 
a. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie 

prawa majątkowe i osobiste do Projektu nadesłanego w Konkursie 
b. Uczestnik oświadcza, że Projekt nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody 
jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich, jeśli oświadczenie, 
o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe 

c. Równocześnie ze zgłoszeniem Projektu do Konkursu Uczestnik udziela nieodpłatnej 
licencji Organizatorowi do korzystania z Projektu przez Czas Trwania Konkursu, bez 
ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem na następujących polach 
eksploatacji: 

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy; 

iii. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym. 

d. Zwycięzca Konkursu zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść zmiany graficzne 
pozwalające na prezentację Projektu. 

14. Przeniesienie praw autorskich do Projektu. Z chwilą wydania Nagrody za dany Projekt, 
na Organizatora przechodzą majątkowe prawa autorskie do danego Projektu na 
następujących polach eksploatacji wskazanych w punkcie 13 podpunkcie c ustęp i-iii.  

15. Powołanie Komisji Konkursowej. Organizator powoła Komisję Konkursową w celu 
zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru 
zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu. W skład Komisji 
Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora. 

16. Odbiór Nagrody. Nagroda może zostać odebrana przez Zwycięzcę osobiście w siedzibie 
Organizatora lub może zostać wysłana pocztą/kurierem (w tym pocztą elektroniczną, jeśli 
jest to możliwe dla danej nagrody). Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze 



Zwycięzcą na podany przez Uczestnika adres e-mail z prośbą o informacje o sposobie 
odebrania Nagrody. Jeśli Zwycięzca wybierze odbiór przez wysłanie pocztą, jest 
zobowiązany do podania niezbędnych w tym celu danych tj. imienia, nazwiska oraz 
dokładnego adresu zamieszkania (dalej „Dane”). Nagroda zostanie wysłana w terminie 30 
dni od dnia przekazania Danych na koszt Organizatora. W celu odebrania nagrody w 
postaci sesji zdjęciowej, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w celu ustalenia 
szczegółów dotyczących czasu i miejsca wykonania sesji. 

17. Reklamacje. Reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na adres 
ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa lub adres e-mail kontakt@stopklatka.pl Zgłoszenie 
powinno zawierać opis reklamacji i jej uzasadnienie. Termin na zgłoszenie reklamacji 
wynosi 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone w tym trybie 
rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji 
Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. 
Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a 
Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  

18. Weryfikacja Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik 
spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od 
Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, jak również 
podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków 
Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego 
uczestnika z Konkursu.  

19. Dane osobowe: Dane Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora w 
związku z Konkursem. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych 
osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.  

20. Wsparcie wybranego schroniska. Za każde z pierwszych 10.000 (dziesięciu tysięcy) 
poprawnych Zgłoszeń konkursowych, Organizator przekaże we własnym imieniu 
darowiznę na rzecz wybranego przez Organizatora schroniska dla zwierząt w wysokości 1 
złotych od każdego w/w Zgłoszenia.  

 
Dane osobowe 

 
Administratorem danych osobowych jest Kino Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Administrator”), adres: ul. Puławskiej 435A, Warszawa (02-801), KRS 0000363674, adres e-
mail: rodo@stopklatka.pl dyżury techniczne w dni robocze od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 10:00 do 16:00. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się 
skontaktować za pośrednictwem adresu: rodo@stopklatka.pl 
 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) w 
następujących celach, w oparciu  
o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres: 
 

CEL PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA  

mailto:kontakt@stopklatka.pl


przeprowadzenie konkursu 
(obsługi zgłoszeń do konkursu w 
tym wyłonienia zwycięzców 
konkursu), obsługa zwycięzców 
konkursu (publikacji wyników, 
ogłoszenia zwycięzcy, wydania 
nagrody, publikacji wizerunku, 
obsługi reklamacji dot. 
konkursu) 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(przetwarzanie jest 
niezbędne do celów 
wynikających z 
prawnie 
uzasadnionych 
interesów 
realizowanych przez 
administratora) 

przez czas trwania konkursu, i 
kolejne 6 miesięcy od daty 
zakończenia konkursu lub do 
momentu wyrażenia sprzeciwu 
przez osobę, której dane 
dotyczą 

wypełnienie obowiązków 
podatkowych i prowadzenia 
rachunkowości, związanych z 
obsługą zwycięzców konkursu 

art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO (wypełnienie 
obowiązku prawnego 
ciążącego na 
administratorze); 
 

przez czas trwania konkursu, a 
następnie do czasu upływu 
terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego 
 

marketingowe, analityczne, 
archiwalne oraz statystyczne 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(przetwarzanie jest 
niezbędne do celów 
wynikających z 
prawnie 
uzasadnionych 
interesów 
realizowanych przez 
administratora) 

przez czas trwania konkursu i 
następnie kolejne 6 miesięcy 
od daty ogłoszenia wyników 
konkursu lub do momentu 
wyrażenia sprzeciwu przez 
osobę, której dane dotyczą 

obrona przed roszczeniami 
(ustalenie, dochodzenie i obrona 
w razie zaistnienia roszczeń) 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(przetwarzanie jest 
niezbędne do celów 
wynikających z 
prawnie 
uzasadnionych 
interesów 
realizowanych przez 
administratora) 

przez czas trwania konkursu, a 
po zakończeniu konkursu przez 
okres określony przepisami 
dotyczącymi dochodzenia 
roszczeń, w szczególności w 
zakresie roszczeń z tytułu 
czynów nieuczciwej 
konkurencji oraz roszczeń z 
tytułu nieuczciwej praktyki 
rynkowej oraz roszczeń z 
tytułu naruszenia dóbr 
osobistych, oraz do czasu 
zakończenia ewentualnego 
postępowania w tym zakresie;  

 
 

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty 

związane z organizacją konkursu, w tym przekazaniem nagród: firma kurierska, Poczta Polska, 

ubezpieczyciele, fundatorzy nagród. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz nie przekazuje danych osobowych 

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  



Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją 

braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak możliwości 

otrzymania nagrody. Możliwość przetwarzania danych przez administratora adekwatnie do 

treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w konkursie lub odbioru nagrody a 

brak możliwości ich przetwarzania przez administratora oznacza brak możliwości 

uczestniczenia w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody. 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu 

do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia 

danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy: 

a. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w 

której się znalazłaś/eś  

lub  

b. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym 

profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem 

bezpośrednim. 

 

 


