
1 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„UWIECZNIJ CHWILE” 

(„Regulamin”) 

 

1. Organizator, podmioty współpracujące  

1.1. Organizatorem konkursu „UWIECZNIJ CHWILE” („Konkurs”) jest Duxa Janiszewski, 

Olechnowicz spółka cywilna, ul. Kabacki Dukt 8/145U, 02-798 Warszawa, NIP: 951-245-

81-61, REGON: 369748988 („Organizator”). 

1.2. Konkurs organizowany jest we współpracy i na zlecenie Jacobs Douwe Egberts PL sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, KRS: 0000518352, NIP: 

5272717861, REGON: 147353687. 

 

2. Czas trwania Konkursu  

2.1. Konkurs rozpoczyna się o 00:00:00 dnia 8 czerwca 2021 r., kończy zaś o 23:59:59 dnia 22 

czerwca 2021 r. („Czas Trwania Konkursu”).  

2.2. Za chwilę zgłoszenia do Konkursu uznaję się chwilę, w której uczestnik wykonał wszystkie 

czynności opisane w pkt 4 poniżej.  

 

3. Osoby mogące wziąć udział w Konkursie  

3.1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca 

konsumentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie 

Polski.  

3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 

podmiotu wskazanego w pkt 1.2. powyżej oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, 

rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia).  

 

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie  

4.1. Przed wzięciem udziału w Konkursie uczestnik obowiązany jest zapoznać się 

z Regulaminem i zaakceptować Regulamin. Regulamin dostępny jest w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie www.uwiecznijchwile.pl przez cały okres trwania Konkursu 

i może być odtwarzany przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych (np. Internet 

Explorer, Mozilla Firefox), jak również utrwalany za pomocą programów do edycji 

dokumentów tekstowych. 

4.2. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba spełniająca wymagania określone w pkt 

3 powyżej, która w Czasie Trwania Konkursu:  

4.2.1. zakupi w dowolnym sklepie należącym do sieci INTERMARCHE (lista sklepów na 

stronie: https://intermarche.pl/o-nas/nasze-sklepy) co najmniej jeden (1) produkt 
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marki JACOBS®, TASSIMO®, MAXWELL HOUSE®, PRIMA® za cenę nie 

mniejszą niż 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych i 000/100) („Produkt”); 

4.2.2. zgłosi się do Konkursu na stronie www.uwiecznijchwile.pl („Strona”), tj.:  

4.2.2.1. uzupełni formularz rejestracyjny podając wskazane dane imię i nazwisko, 

adres e-mail, nr telefonu oraz numer paragonu dokumentującego zakup 

Produktu. Uczestnik powinien wykonać i zabezpieczyć zdjęcie lub skan 

paragonu, ponieważ dostarczenie takiego zdjęcia / skanu paragonu jest 

warunkiem wydania nagrody w Konkursie. 

4.2.2.2. zapozna się z Regulaminem i wyrazi zgodę na brzmienie Regulaminu. 

4.2.2.3. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

administratora danych Duxa Janiszewski, Olechnowicz s.c. w celu  

umożliwienia mi wzięcia udziału w konkursie „UWIECZNIJ CHWILE” 

oraz w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu 

zgodnie z regulaminem, ogłoszenia wyników konkursu, oraz przyznania 

uczestnikom świadczeń określonych regulaminem. 

4.2.2.4. Potwierdzi zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych o następującej treści: Zapoznałem się 

z zasadami przetwarzania moich danych osobowych określonych w  pkt. 

7 regulaminu konkursu „UWIECZNIJ CHWILE”, w tym z prawami, które 

mi przysługują oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofania 

swojej zgody w dowolnym momencie,  przy czym nie będzie to miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Przyjmuję do wiadomości, że cofniecie zgody 

uniemożliwia dalszy udział w konkursie. 

4.2.2.5. wykona zadanie Konkursowe, tj. wykona zdjęcie „ceremonii” picia 

zakupionej kawy marki JACOBS®, TASSIMO®, MAXWELL HOUSE®, 

PRIMA® i prześle takie zdjęcie Organizatorowi za pomocą Strony. 

4.3. Zdjęcie nie może być obraźliwe, wulgarne lub w inny sposób bezprawne oraz nie może 

w jakikolwiek sposób naruszać porządku publicznego, dobrych obyczajów 

i obowiązującego prawa. Zdjęcie nie może zawierać oznaczeń wyróżniających, 

odróżniających ani naruszać praw własności intelektualnej lub przemysłowej bądź innych 

praw osób trzecich, w tym nie może zawierać treści chronionej prawem autorskim bez 

wyraźnej zgody osób, którym takie prawa przysługują. Zdjęcia, o których mowa powyżej, 

będą dyskwalifikowane z Konkursu.  

4.4. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z zapewnieniem przez uczestnika, że 

jest jedynym autorem zdjęcia oraz że zdjęcie nie narusza praw osób trzecich.  

4.5. Z wykorzystaniem jednego (1) paragonu dokumentującego zakup Produktu uczestnik może 

dokonać tylko jednego (1) zgłoszenia do Konkursu. W przypadku nabycia przez jednego (1) 

uczestnika więcej niż jednego (1) Produktu i posiadania przez uczestnika więcej niż 

jednego (1) paragonu dokumentującego zakup Produktu, uczestnik może dokonać więcej 

niż jednego (1) zgłoszenia do Konkursu, z tym zastrzeżeniem, że takie same lub podobne 
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zdjęcia danego uczestnika będą traktowane łącznie, jako jedno zgłoszenie do Konkursu.  

4.6. W przypadku jakiegokolwiek sporu, za uczestnika Konkursu uznawany będzie wyłącznie 

użytkownik konta e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym do Konkursu. 

Uprawnionym użytkownikiem konta e-mail jest osoba fizyczna, która uzyskała adres e-mail 

od dostawcy usług Internetowych, innego dostawcy usług online lub innego podmiotu 

odpowiadającego za przypisywanie adresów e-mail w domenie związanej ze zgłoszonym 

adresem. Każdy uczestnik może zostać poproszony przez Organizatora o wykazanie, iż jest 

uprawnionym użytkownikiem konta e-mail, które zostało wskazane w formularzu 

rejestracyjnym.  

 

5. Nagrody 

5.1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:  

5.1.1. za zajęcie pierwszego (1) miejsca – aparat fotograficzny PANASONIC LUMIX 

S DC-S5K o wartości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100); 

5.1.2. za zajęcie drugiego (2) i trzeciego (3) miejsca – bon uprawniający do wzięcia 

udziału w profesjonalnych warsztatach fotograficznych o wartości 5.000,00 PLN 

(słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) każdy; do wykorzystania w ciągu roku od 

daty wydania, w jednym z 7 miast w Polsce (Warszawa, Łódź, Poznań, Gdańsk, 

Katowice, Kraków, Wrocław) 

5.1.3. za zajęcie od czwartego (4) do sześćdziesiątego trzeciego (63) miejsca – zestaw kaw 

o wartości 180,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt złotych i 00/100) każdy.  

5.2. Do wskazanych powyżej nagród zostaną przyznane dodatkowe nagrody pieniężne 

w wysokości stanowiącej równowartość 11,11% wartości otrzymanej nagrody.  

5.3. Przekazanie nagród nastąpi zgodnie z postanowieniami Regulaminu i z uwzględnieniem 

przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.). Nagroda pieniężna stanowiąca równowartość 

11,11% wartości nagrody, zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od 

nagrody w Konkursie. Organizator potrąci tę kwotę przy wydaniu nagrody. Organizator jest 

płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu 

wskazanej wyżej ustawy.  

5.4. Uczestnik uprawniony do otrzymania nagrody nie może przenieść nagrody ani prawa do jej 

otrzymania na inną osobę. Uczestnikowi uprawnionemu do otrzymania nagrody nie 

przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę.  

 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu  

6.1. Wszystkie zgłoszenia uczestników, spełniające wymogi Regulaminu, zostaną ocenione 

przez trzech (3) członków komisji konkursowej powołanych przez Organizatora 

(„Komisja”).  

6.2. Zgłoszenia konkursowe uczestników będą podlegać ocenie uwzględniającej poniższe 

kryteria i skalę punktacji:  
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6.2.1. kreatywność i oryginalność zdjęcia (od 0 do 100 punktów); 

6.2.2. związek zgłoszonego zdjęcia z marką JACOBS®, TASSIMO®, MAXWELL 

HOUSE®, PRIMA® (od 0 do 100 punktów). 

6.3. Obrady komisji odbędą się w dniach 23-25 czerwca 2021 r. Z obrad Komisji zostanie 

sporządzony protokół. Protokół obejmować będzie ranking uczestników Konkursu według 

ilości przyznanych punktów. Prawo do otrzymania nagród zostanie przyznane 

sześćdziesięciu trzem (63) laureatom, których zdjęcia uzyskały najwięcej punktów, przy 

czym prawo do otrzymania nagrody głównej zostanie przyznane laureatowi, który uzyskał 

najwięcej punktów, prawo do otrzymania nagród drugiego stopnia zostanie przyznane 

kolejnym dwu laureatom, a prawo do otrzymania nagród trzeciego stopnia zostanie 

przyznane kolejnym sześćdziesięciu laureatom, pod warunkiem wykonania przez laureata 

obowiązków określonych w pkt. 6.4. poniżej. 

6.4. W dniach 28 czerwca – 9 lipca 2021 r. Organizator skontaktuje się z każdym laureatem 

Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody za pomocą poczty elektronicznej. W ciągu 

trzech (3) dni liczonych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa powyżej, laureat 

obowiązany jest dostarczyć Organizatorowi pocztą elektroniczną zdjęcie / skan paragonu, 

którego numer został wpisany w formularzu rejestracyjnym do Konkursu oraz dostarczyć 

dane (imię, nazwisko, numer telefonu i adres), na które zostanie wysłana nagroda, pod 

rygorem wygaśnięcia prawa do jej otrzymania. W przypadku niewykonania wyżej 

wskazanych obowiązków prawo do otrzymania nagrody przez danego laureata wygaśnie 

i nagroda przewidziana dla takiego laureata zostanie przyznana kolejnemu laureatowi, o ile 

taki nowy laureat wykona obowiązki wskazane powyżej. 

6.5. Informacja o zwycięzcach Konkursu uprawnionych do otrzymania nagród zostanie 

opublikowana na Stronie do dnia 16 lipca 2021 r. włącznie, poprzez podanie imienia 

i pierwszej litery nazwiska zwycięzcy oraz miejscowości zamieszkania, na co każdy 

uczestnik wyraża zgodę.  

6.6. Nagrody zostaną wysyłane do zwycięzców Konkursu do dnia 23 lipca 2021 r. 

 

7. Dane osobowe  

7.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu  („Danych”) jest Duxa 

Janiszewski, Olechnowicz s.c., ul. Kabacki Dukt 8/145U, 02-798 Warszawa 

(„Administrator”).  

7.2. Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia 

następujących celów i w oparciu o podstawy prawne wskazane poniżej:  

7.2.1. w celu umożliwienia uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, oraz w celu 

organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z Regulaminem, 

ogłoszenia laureatów, oraz przyznania uczestnikom świadczeń określonych 

regulaminem, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. (a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 („RODO”); 
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7.2.2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na 

udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje i w ten sposób polubownego 

rozwiązania ewentualnego sporu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO; 

7.2.3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na 

zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i 

ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami Uczestników na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO; 

7.2.4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na 

zapewnienia bezpieczeństwa Konkursu i przeciwdziałaniu nadużyciom warunków 

Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit (f) RODO; 

7.2.5. w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem podatkowym, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO. 

7.3. Na potrzeby Konkursu, Administrator przetwarza następujące Dane: imię i nazwisko, adres 

e-mail, numer telefonu, adres, dane z paragonu dotyczącego zakupu Produktu, a także inne 

niezbędne dane określone Regulaminem potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

Konkursie, tj. datę zgłoszenia do Konkursu, adres IP uczestnika powiązany ze zgłoszeniem 

do Konkursu, logi uczestnika potwierdzające wyrażenie zgód koniecznych do wzięcia 

udziału w Konkursie.  

7.4. W zależności od rodzaju Danych i podstawy ich przetwarzania, Dane będą przechowywane 

przez okres dozwolony lub wymagany przepisami prawa, w tym przepisami określającymi 

okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu, jakkolwiek nie dłużej niż do dnia 

31 grudnia 2027 r. W przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora Dane 

będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu 

przez uczestnika, jakkolwiek nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r. 

7.5. Dane są chronione odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby 

zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, w tym zapewnić poufność i integralność 

Danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7.6. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane mogą zostać udostępnione następującym 

podmiotom/kategoriom podmiotów: podmiotom przetwarzającym Dane na zlecenie 

Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

dostawcom usług pocztowych lub kurierskich, w celu doręczenia odpowiedzi na reklamację 

lub nagrody.   

7.7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie do: 

7.7.1. uzyskania potwierdzenia przetwarzania Danych, uzyskania dostępu do takich 

danych oraz ich kopii, 

7.7.2. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych 

Danych,  

7.7.3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie 

zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi określone w art. 17 i 18 

RODO,  
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7.7.4. przenoszenia Danych – ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane jej dotyczące, 

które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe 

innemu administratorowi,  

7.7.5. zgłoszenia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika – 

wobec przetwarzania dotyczących go Danych opartego na uzasadnionym interesie 

Administratora,  

7.7.6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

7.7.7. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane 

są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

7.8. Podanie Danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

 

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną 

8.1. Organizator jest  usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 344). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą 

elektroniczną w rozumieniu przepisów tej ustawy. Organizator świadczy usługi drogą 

elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

8.2. Organizator za pośrednictwem Strony udostępnia uczestnikom usługę polegającą na 

możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz usługę polegającą na możliwości otrzymania 

i utrwalenia Regulaminu.  

8.3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Strona uczestnik 

musi dysponować sprzętem i systemem umożliwiającym korzystanie z sieci Internet (np. 

komputerem, smartfonem, tabletem itp. wyposażonym w dostęp do Internetu oraz 

przeglądarkę internetową).  

8.4. Korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym 

ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet (np. narażeniem na złośliwe 

oprogramowanie, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery, dialery; programy 

szpiegujące; spam; wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez 

podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję; włamania do systemu 

teleinformatycznego. Rekomendowane jest przedsięwzięcie m.in. następujących kroków w 

celu zminimalizowania takich ryzyk: posiadanie zaktualizowanego programu 

antywirusowego; posiadanie włączonej zapory sieciowej, nieotwieranie załączników e-mail 

niewiadomego pochodzenia; czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji.  

8.5. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania poprzez Stronę treści o charakterze 

bezprawnym.  

8.6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa 

lub dobrych obyczajów.  
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8.7. Rozpoczęcie przez uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem jest 

równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zgoda 

uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili 

cofnięta.  

 

9. Postanowienia końcowe  

9.1. Uczestnik Konkursu może złożyć reklamację (np. na wynik lub przebieg Konkursu; na 

świadczenie usług drogą elektroniczną) przesyłając wiadomość na adres Duxa Janiszewski, 

Olechnowicz s.c., ul. Kabacki Dukt 8/145U, 02-798 Warszawa; reklamacje@duxa.com.pl 

z dopiskiem w temacie wiadomości: „Reklamacja – „Uwiecznij chwile”. Zgłoszenie 

reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji 

osoby składającej reklamację, a także dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. 

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Powiadomienie o 

rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi pocztą lub pocztą elektroniczną na adres podany przez 

osobę składającą reklamację. Złożenie reklamacji nie ma wpływu na rozstrzygnięcie, jak i 

bieg terminu Konkursu. Złożenie reklamacji nie wyklucza ani nie ogranicza uczestnika w 

dochodzeniu swoich praw na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. 

9.2. Konkurs nie jest grą losową ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). 

9.3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 8 czerwca 2021 r.  

 

Warszawa, dnia 8 czerwca 2021 r. 
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