Regulamin Konkursu „Moda na Loyd”
I. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Moda na Loyd”.

2.

Organizatorem konkursu jest „MOKATE” S.A. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Katowickiej 265A, 43450 Ustroń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000010037, kapitał zakładowy 166.325.000,00 zł (wniesiony w całości), NIP 54821-35-881, REGON 072250034, zwana dalej „Organizatorem”.

3.

Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terytorium Polski.

4.

Konkurs trwa od dnia 11 maja 2021 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. i obejmuje czas przeznaczony na
przeprowadzenie procedury reklamacyjnej.

5.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook ani
Instagram. Portale Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu konkursu.

6.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Instagram jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Instagram Inc.
II. Uczestnictwo w konkursie

7.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, mające ukończone 18 lat i posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Polski, zwane dalej „Uczestnikami”.
W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz przedstawiciele
Organizatora, Spółki MOKATE Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, Spółki Global Coffee Group Sp. z o.o.
z siedzibą w Ustroniu oraz Spółki FPUH MOKATE Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu oraz inne osoby
zaangażowane w organizację Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób.
Przez członków najbliższych rodzin rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków i rodziców
małżonków, rodzeństwo i ich małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8.

Uczestnik, który zamierza wziąć udział w konkursie, powinien:
a) w okresie od dnia 11 maja 2021 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. dokonać w sklepie
internetowym MOKATE, znajdującym się pod adresem http://www.sklep.mokate.com.pl,
zakupu za co najmniej 20,00 zł brutto, w tym co najmniej 3 dowolnych herbat LOYD,
b) w terminie od dnia 11 maja 2021 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. wykonać zadanie konkursowe,
tj. opublikować na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram post
ze zdjęciem, które będzie pokazywać „Jak pijesz herbatę LOYD”, oznaczając przy tym w poście
profil @LoydPL (w przypadku publikacji na profilu Facebook) lub @loyd_pl (w przypadku
publikacji na profilu Instagram) i dodając hashtag #modanaloyd.

9.

Uczestnik może opublikować jeden post na jednym portalu na każdy jeden zakup, o którym mowa
powyżej. Opublikowany post powinien mieć status publiczny, tj. być widoczny dla wszystkich
użytkowników portalu.

10. Opublikowanie posta ze zdjęciem jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu, w tym z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym również
zgody na wykorzystanie wizerunku. Uczestnik publikując zdjęcie oświadcza zarazem, że jest jego
wyłącznym autorem oraz posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do niego, jak również
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wyraża zgodę na jego publikację w sieci Internet zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 20
poniżej.
III. Zdjęcia
11. Opublikowane zdjęcia będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. W
skład komisji wchodzić będą trzy osoby wskazane przez Organizatora.
12. Zdjęcie spełniać powinno poniższe warunki:
a) być wynikiem osobistej twórczości,
b) nie zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami
prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, ani dóbr osobistych osób
trzecich.
13. Zdjęcia będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
a) zgodności z tematyką,
b) oryginalności,
c) kreatywności,
d) pomysłowości.
14. Organizator może wykluczyć Uczestnika z konkursu na każdym jego etapie w przypadku:
a) naruszenia postanowień pkt. 9, 12 lub 13 powyżej,
b) niespełnienia innego z wymogów określonych Regulaminem.
O wykluczeniu z konkursu Uczestnik zostanie powiadomiony przy wykorzystaniu komunikatorów
portali Facebook lub Instagram, z podaniem przyczyny wykluczenia.
IV. Nagrody
15. Nagrodami w konkursie są:
- 15 nagród I stopnia w postaci bonu zakupowego do sklepu internetowego Zalando o wartości
1.000,00 zł każdy,
- 25 nagród II stopnia w postaci bonu zakupowego do sklepu Apart o wartości 250,00 zł każdy.
Fundatorem nagród jest Organizator.
16. Na podstawie opublikowanych zdjęć Komisja oceni i wybierze w terminie do 7 dni liczonych od
ostatniego dnia wskazanego w pkt. 8 lit. b), w którym można dokonać publikacji posta:
- 15 zdjęć, które otrzymają nagrody I stopnia,
- 25 zdjęć, które otrzymają nagrody II stopnia.
Decyzja komisji jest ostateczna i nie jest możliwe odwołanie się od niej.
17. Informacja o dokonanym wyborze zostanie zamieszczona na stronie informującej o konkursie
znajdującej się pod adresem https://www.sklep.mokate.com.pl/konkurs-loyd.html. Ze
zwycięzcami Organizator skontaktuje się za pośrednictwem komunikatorów portali Facebook lub
Instagram, prosząc jednocześnie o przesłanie paragonu dokumentującego zakup, o który mowa w
pkt. 8 lit. a). Przesłanie paragonu warunkuje otrzymanie nagrody. W przypadku jego braku,
zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody
kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
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18. Szczegółowe zasady realizacji nagród I i II stopnia określone są w Załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu, który znajduje się pod adresem: https://mokate.com/sites/default/files/202105/za%C5%82%C4%85cznik%201%20regulamin%20moda%20na%20loyd.pdf.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387). Do
wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej
w konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Zwycięzca zgadza się, że
kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest
na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w konkursie. Organizator, jako płatnik
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zwycięzcy nagrody
obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek
dochodowy należny z tytułu wygranej.
19. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z
części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez
zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu
Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
V. Publikacja zdjęć
20. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na okres do 31 lipca 2021 roku na stronie
https://www.sklep.mokate.com.pl/konkurs-loyd.html, a także na profilach LOYD na portalach
społecznościowych Facebook i Instagram.
VI. Prawa autorskie
21. W ramach przyznanej nagrody zwycięzca przenosi na Organizatora prawa własności intelektualnej
do zdjęcia, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne.
22. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych do zdjęcia (zwanych dalej, na potrzeby
niniejszego pkt. VI, „utworem”) nastąpi z dniem dokonania zgłoszenia na wszystkich polach
eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880), w szczególności w zakresie:
- utrwalania na nośnikach materialnych i elektronicznych (płyty CD, DVD, Blu-ray, pamięć USB),
technikami poligraficznymi, fotograficznymi, magnetycznymi oraz cyfrowymi;
- zwielokrotniania dowolną techniką i w dowolny sposób, w szczególności przy zastosowaniu
techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także
wszelkich urządzeń odtwarzająco-przegrywających, audio-wideo (magnetofony, magnetowidy,
odtwarzacze i nagrywarki CD, DVD i Blu-ray), w postaci drukowanej na opakowaniach,
plakatach, billboardach, folderach reklamowych, katalogach, publikacjach itp., niezależnie od
ilości egzemplarzy oraz formatu i rozmiaru;
- w zakresie rozpowszechnienia – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w
Internecie, oraz w postaci wszelkiego rodzaju publikacji;
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- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
23. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych zwycięzca przenosi na Organizatora prawo
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, w tym w szczególności
dokonywania bez odrębnej zgody zmian, przeróbek, skrótów, adaptacji i tłumaczeń, jak też prawa
do włączenia utworu do innych utworów. Niniejsze zezwolenie na wykonywania prawa zależnego
obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane powyżej.
24. Zwycięzca oświadcza, że utwór jest utworem oryginalnym, jest jego wyłącznym autorem, wolnym
od jakichkolwiek zapożyczeń, a w chwili przenoszenia autorskich praw majątkowych do tegoż
będzie jego wyłącznym właścicielem i nie będzie żadnych przeszkód prawnych w przeniesieniu
przedmiotowych praw oraz że utwór nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami
osób trzecich.
25. Przeniesienie praw, o których powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, a prawa
te mogą być przenoszone przez Organizatora na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
26. Zwycięzca oświadcza, iż odstępuje od umieszczenia w utworze jakichkolwiek oznaczeń związanych
z jego autorstwem.
VII. Reklamacje
27. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu oraz nagród powinny być zgłaszane do Organizatora,
pisemnie (listem poleconym), na adres siedziby Organizatora, lub elektronicznie, pod adresem email: konkurs@mokate.com.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu lub otrzymania
nagrody.
28. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres (lub adres e-mail w przypadku zgłoszeń elektronicznych) Uczestnika
zgłaszającego reklamację,
- przyczynę reklamacji.
29. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O
rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (listem poleconym) lub emailem.
VIII. Dane osobowe
30. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania konkursu przez Uczestników
jest Organizator.
Organizator informuje, że:
a) Dane osobowe pozyskane przez Administratora danych osobowych w związku z organizacją
konkursu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj. w celu
przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania
nagrody, wydania nagrody, publikacji wyników konkursu, ewentualnej procedury
reklamacyjnej.
b) Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do konkursu na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
4

(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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).
c) Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie.
d) Dane osobowe Uczestników konkursu mogą być przekazane przez Administratora danych
osobowych zgodnie z prawem na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych innym podmiotom jedynie w celu przeprowadzenia konkursu, tj.
podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów
informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników konkursu, podmiotom
realizującym dostarczenie nagród, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także
podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych, prawnie i księgowo.
e) Dane Uczestników konkursu będą usuwane po zakończeniu konkursu w najbliższym możliwym
terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
f) Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących
przetwarzania danych, w tym profilowania.
W zakresie przetwarzania danych osobowych do celów przeprowadzonego konkursu,
Uczestnikom przysługują następujące prawa:
• prawo dostępu do podanych danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
• prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
• prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych
osobowych, w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z
naruszeniem przepisów.
Osobą kontaktową ze Strony Organizatora w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@mokate.com.pl, adres do
korespondencji: MOKATE S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustroń.
Oświadczenia w zakresie realizacji powyższych praw należy składać pisemnie lub mailowo na
podane w zdaniu poprzednim adresy.
IX. Postanowienia końcowe
31. Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozpoznawane przez Sąd
Powszechny właściwy według zasad ogólnych.
32. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa.
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33. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
http://mokate.com.pl. Na pisemną lub e-mailową prośbę Uczestnika, Organizator prześle
Regulamin konkursu na wskazany adres e-mailowy.
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