REGULAMIN KONKURSU „Połącz przyjemne z pożytecznym”
§ 1. DEFINICJE
1. Organizator - Agencja Reklamowa Marketng Plus P. Kurowski, A. Selak sp.j. z siedzibą w
Krakowie (kod pocztowy 30-106), przy ulicy Senatorskiej 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000236767, NIP 6772251403, której Grana sp. z o.o. powierzyła
prowadzenie Serwisu;.
2. Serwis – serwis WWW znajdujący się na stronie internetowej zamieszczonej pod adresem
www.inka.pl. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja o tym pojawia się użytkownikowi
podczas pierwszego uruchomienia Serwisu i jest widoczna dopóki użytkownik nie kliknie
„zgadzam się”.
3. Uczestnik Konkursu (Uczestnik) - każda pełnoletnia osoba fzyczna, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych Uczestnikiem można się stać dopiero po dokonaniu prawidłowej
rejestracji w Serwisie, w sposób zgodny z zapisami niniejszego Regulaminu i wytycznymi w
Serwisie.
4. Aktywności – działania Uczestnika dokonywane w Serwisie, za które Uczestnik dostaje
określoną liczbę Punktów.
5. Punkty – punkty przyznawane za określone Aktywności.
6. Administrator Danych Osobowych – Grana sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie przy ul.
Piłsudskiego 1 (32-050 Skawina), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000086375, NIP
6830010597 będąca właścicielem Serwisu.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki
funkcjonowania Serwisu i zostania uczestnikiem. Właścicielem Serwisu pozostaje Grana sp. z
o.o. Właściciel Serwisu powierzył jego prowadzenie Organizatorowi.
2. Z możliwości zostania Uczestnikiem wyklucza się pracowników i przedstawicieli
Organizatora, pracowników Grana sp. z o.o. oraz członków ich rodzin, a także inne osoby
bezpośrednio związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem Konkursu.
3. Przez członków rodzin wskazanych powyżej należy rozumieć: dzieci, rodziców,
rodzeństwo, małżonków.
4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem,
przestrzegania dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz przepisów
obowiązującego prawa.
5. Przez cały czas funkcjonowania Serwisu Regulamin będzie dostępny dla Uczestników na
stronie www.inka.pl oraz w siedzibie Organizatora.
6. Punkty za poszczególne Aktywności przyznawane są zgodnie z zestawieniem, które
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Punkty sumują się, a ich suma określa
poziom zaangażowania Uczestnika w Serwisie.

7. Liczba punktów w Rankingu Miesiąca stanowi sumę punktów zdobytych zgodnie z
załącznikiem nr 1 do Regulaminu, w danym miesiącu kalendarzowym.
8. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Uczestników
kolejność miejsc ustalana jest na podstawie daty uzyskania tej liczby punktów – im
wcześniej zdobyta liczba punktów tym wyższa pozycja w Rankingu.
9. Wyniki Rankingów Miesiąca zostaną opublikowane w Serwisie najpóźniej do końca
miesiąca następującego po miesiącu którego Ranking dotyczy.
§ 3. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONKURSU
1. Konkurs realizowany jest w okresie od 08.03.2019 do 29.06.2019 przy czym pod uwagę
brane są Aktywności zrealizowane przez Uczestników w okresie od 08.03.2019 do
31.03.2019 i od 01.04.2019 do 30.04.2019.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 08.03.2019 do30.04.2019:
a. dokonać rejestracji w Serwisie poprzez podanie swojego adresu email oraz pseudonimu
(lub zgadzając się na rejestrację przy użyciu konta Facebook),
b. potwierdzić oświadczenie o pełnoletności,
c. potwierdzić zaznajomienie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień,
d. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
3. Uczestnik po zarejestrowaniu ma możliwość poprawiania swoich danych oraz usunięcia
swojego konta. W przypadku, gdy Uczestnik zdobędzie nagrodę, zobowiązany jest podać
Organizatorowi dane adresowe obejmujące dokładny adres do korespondencji (imię,
nazwisko, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer
telefonu). Brak podania wymaganych danych adresowych w terminie do 7 dni od daty
powiadomienia o wygranej będzie podstawą utraty prawa do nagrody. Podanie danych
adresowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji obowiązków Organizatora
wobec Uczestników.
4. Organizator może informować Uczestników o aktualnościach i zmianach w
funkcjonowaniu Serwisu poprzez wysyłanie informacji na adres e-mail, podany przez
Uczestnika podczas rejestracji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Uczestnika oraz wyłączenia go z
możliwości uczestniczenia w Konkursie, jeżeli Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnik gromadzi na swoim koncie punkty za swoje Aktywności.
7. Organizator przewidział następujące nagrody za aktywność dla każdego z dwóch okresów
konkursowych:
a) nagrody pierwszego stopnia – 15 x zestaw w skład którego wchodzi spieniacz do mleka o
wartości 229 zł bruto oraz zestaw frmowy Inka (kubek i kawy Inka) o wartości 23,80 zł
bruto,
b) nagrody drugiego stopnia – 20 x zestaw frmowy Inka (kubek i kawy Inka) o wartości 23,80
zł bruto,
8. Laureaci nagród zostaną poinformowani o wygranej poprzez wysłanie wiadomości email,
na adres podany przez Uczestnika w Serwisie, do 7. dni od ostatniego dnia okresu, którego
Ranking dotyczy. W terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości o wygranej Laureat
zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do rozliczenia podatku od wygranej i

wysyłki nagrody. Zakres danych i forma ich przekazania wskazana zostanie w powiadomieniu
o wygranej.
9. Do wartości każdej nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie
stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody.
10. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fzycznych Laureat Konkursu
obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10% wartości
nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez
Organizatora. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fzycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do
właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu
wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne
do wypełnienia obowiązków płatnika.
11. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu.
12. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.
13. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Laureatów, za pośrednictwem Poczty
Polskiej S.A. lub frmy kurierskiej, w terminie do dnia 31.05.2019.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru przez Zwycięzców
Konkursu Nagród z przyczyn leżących po stronie Laureatów Konkursu.
§ 4. DANE OSOBOWE
Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Grana sp. z o.o. z siedzibą w
Skawinie (kod: 32-050) przy ul. Piłsudskiego 1. Administrator Danych Osobowych powierzył
prowadzenie niniejszego Serwisu Organizatorowi. Pełna informacja dotycząca przetwarzania
przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Uczestników zawarta jest w
odrębnej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem:
htps://inka.pl/pl/polityka-prywatnosci-dla-konkursu
§ 5. PLIKI COOKIES
W trakcie korzystania z Serwisu, w komputerze Uczestnika zapisywane są pliki „cookies”.
Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystywania plików „cookies” zostały zawarte w
odrębnej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.inka.pl
§ 6. REKLAMACJE
1.Uczestnicy mogą składać reklamacje związane z Konkursem w terminie do 15.06.2019.
2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona
w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@marketngplus.pl lub w formie pisemnej na
adres Marketng Plus, ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków. Składający reklamację powinien
uwidocznić w jej treści swoje dane, tak, aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku
postępowania reklamacyjnego był możliwy.
3. Składający reklamację powinien ją opatrzyć dopiskiem lub tytułem „reklamacja Inka”.

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania (włączając w to
wysyłkę listu lub maila zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne
lub bezskuteczne, w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy i
będą wywoływać skutki prawne.
2. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie. W kwestach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Połącz przyjemne z pożytecznym”.
Zasady naliczania punktów w Konkursie

1.

2.

3.

Za co?
Udostępnienie podstron serwisu
htps://inka.pl/pl/przepisy (po
zalogowaniu, poprzez funkcję
„udostęnij”) i wejście na nie z danego
linku przez min. 5 różnych Użytkowników
(identyfkowanych poprzez nr IP), nie
licząc Użytkownika udostępniającego link.
Uwaga: publikacja linków widocznych na
pasku adresu bez logowania i wejścia na
stronę z nich nie przynoszą żadnych
punktów
Pełna rejestracja w serwisie konta
nowego Użytkownika, który skorzystał z
serwisu htps://inka.pl/pl/przepisy z linku
udostępnionego (przez funkcję
„udostępnij”) przez Użytkownika. Punkty
naliczane tylko w przypadku jeżeli w
chwili rejestracji nowy Użytkownik ma
odnotowaną w plikach cookies wizytę (z
udostępnienia danego Użytkownika) w
terminie 14 dób poprzedzających
moment rejestracji. Jeżeli nowy
Użytkownik korzystał przed rejestracją z
udostępnień różnych Użytkowników,
punkty zostaną naliczone temu
Użytkownikowi, z którego udostępnienia
nowy Użytkownik skorzystał z jako
pierwszego.
Aktywności (opisane w pkt. 1 i 2)
punktowane dla nowego Użytkownika
pozyskanego zgodnie z punktem 2
(dodatkowe punkty dla Użytkownika, z
którego polecenie dokonano rejestracji.

Ile punktów?
5 pkt./link/źródło
(domena na której
udostępniono link)
Limit punktów
możliwych do
uzyskania przez
jednego Użytkownika
w ten sposób w
miesiącu wynosi 200
za wszystkie linki
łącznie.
20 pkt./ nowego
Użytkownika
Limit punktów
możliwych do
uzyskania przez
jednego Użytkownika
w ten sposób w
miesiącu wynosi 200.

Kiedy są naliczane?
Punkty naliczane są do 24
godzin od momentu kiedy z
danego linku i źródła na
serwis
htps://inka.pl/pl/przepisy
wejdzie piąty Użytkownik.

20% punktów
zdobytych przez
Uczestnika (za punkty
1 i 2 zasad naliczania
punktów), który
dokonał rejestracji po
kliknięciu w
udostępniony przez
benefcjenta
dodatkowych
punktów link.
Limit punktów
możliwych do
uzyskania przez
jednego Użytkownika
w ten sposób w
miesiącu wynosi 200.

Punkty naliczane są do 24
godzin od zakończenia
danego miesiąca
konkursowego.

Punkty naliczane są do 24
godzin od daty dokonania
rejestracji nowego
Użytkownika.

