
Regulamin konkursu „Najwyższy Paragon” 

 EUROSPAR Galeria Victoria Wałbrzych 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Supermarket EUROSPAR w Galerii Victoria w 

Wałbrzychu, zwanym dalej Organizatorem. 

2. Konkurs „ Najwyższy Paragon” przeprowadzony będzie w EUROSPAR w Galerii 

Victoria w Wałbrzychu z okazji pierwszej rocznicy działalności. 

3. Konkurs „ Najwyższy Paragon” będzie trwał przez 10 godzin dnia 01.04.2023 od 

godziny 9:00 do godz.19:00. 

§ 2 

Zasady udziału w konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, pełnoletnich, które nie 

dokonują zakupów w ramach prowadzonej działalności. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz osoby 

związane z organizatorem jakąkolwiek umową o współpracy lub inną umową 

cywilnoprawną oraz ich osoby bliskie. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny, a klienci, którzy wyrażą wolę udziału w konkursie 

zobowiązani są do złożenia podpisu na deklaracji przy kasie, co oznacza  

zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Uczestnik konkursu składając własnoręczny 

podpis na deklaracji potwierdza wolę uczestnictwa w konkursie, potwierdza, iż 

zapoznał się z niniejszym regulaminem, potwierdza, że regulamin zaakceptował oraz 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu na 

warunkach wskazanych w regulaminie. 

4. Uczestnik konkursu zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie przy kasie, a pracownik 

Supermarketu EUROSPAR Galeria Victoria wpisze uczestnika na odpowiednią 

deklarację. Dane jakie będą potrzebne do zgłoszenia to imię, nazwisko i numer telefonu 

oraz wartość towaru wraz z numerem paragonu. 

5. Po zgłoszeniu uczestnik konkursu czytelnym podpisem składa oświadczenia o 

zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. 

6. Po zakończeniu konkursu w dniu 01.04.2023 r. Organizator konkursu dokona 

sprawdzenia zgodności złożonych przez uczestników zgłoszeń z niniejszym 

regulaminem i systemem sprzedażowym i wyłoni zwycięzcę konkursu. Organizator 

zastrzega sobie prawo na każdym etapie konkursu do wykluczenia z konkursu 

uczestników, którzy nie złożyli podpisu o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego 

regulaminu oraz w jakikolwiek sposób naruszyli niniejszy regulamin. 

7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w dniu 01.04.2023 r o godzinie 20:00. 

Numer zwycięskiego paragonu zostanie ogłoszony na ścianie przy kawiarence Bean 

Tree, a uczestnik dodatkowo powiadomiony przez Organizatora telefonicznie na 

podany w zgłoszeniu konkursowym numer telefonu. 

8. W konkursie zwycięży klient, który w czasie trwania konkursu dokonał zakupów 

towarów oferowanych w Supermarkecie EUROSPAR w Galerii Victoria w Wałbrzychu 

(z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych),  na najwyższą 



kwotę oraz zgłosi swoje dane. Nagroda rzeczowa przysługuje jednemu uczestnikowi 

konkursu. 

9. Nagrodą w konkursie jest drewniany zestaw kuchenny firmy Ravi o wartości 200 zł, 

oraz Voucher o wartości 100 zł na posiłek w Restauracji Ben’s Bistro i Harry’s Burger 

w Galerii Victoria w Wałbrzychu. 

10. Nagrodzeni uczestnicy konkursu zobowiązani są do odebrania nagrody w 

Supermarkecie EUROSPAR w Galerii Victoria w terminie 14 dni od daty ogłoszenia 

zwycięskiego paragonu lub poinformowania przez organizatora telefonicznie lub 

wiadomością tekstową sms. 

11. W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się po odbiór nagrody we wskazanym terminie 

traci on prawo do odebrania nagrody. 

12. Warunkiem odbioru nagrody przez zwycięzcę jest przedstawienie przez klienta dowodu 

tożsamości, oryginału paragonu oraz pokwitowanie odbioru nagrody. 

13. Nagrodzonemu uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na 

równowartość nagrody w formie pieniężnej. 

14. Na zwycięzcy nie ciążą żadne inne obowiązki podatkowe związane z otrzymaniem 

nagrody. 

15. Odbiór nagrody przez uczestnika konkursu wyłącza prawo uczestnika do zwrotu 

towarów wymienionych na paragonie. 

16. Reklamacje można składać  wyłącznie na piśmie w terminie 14 dni od dnia 

rozstrzygnięcia konkursu w Supermarkecie EUROSPAR. Pisemna reklamacja powinna 

zawierać : imię i nazwisko, adres do doręczeń korespondencji składającego reklamację, 

zwięzły opis i powód reklamacji. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 14 dni 

od dnia złożenia reklamacji. 

§ 3 

Dane osobowe 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. organizator konkursu informuję, że administratorem danych 

osobowych uczestników konkursu jest organizator konkursu EUROSPAR w Galerii 

Victoria w Wałbrzychu, ul. 1- go Maja 64, 58-300. 

2. Organizator konkursu przetwarza dane osobowe uczestników konkursu z uwagi na 

uzasadniony prawny interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w celu 

organizacji konkursu pod nazwą „ Najwyższy Paragon ” i ewentualnego wykorzystania 

danych osobowych w celu przekazania nagród lub rozpoznania reklamacji. 

Zgromadzone dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą przez okres 

do dnia 31 maja 2023 r. 

3. Nagrodzony uczestnik konkursu przy odbiorze nagrody wyraża zgodę na wykorzystanie 

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz 

wizerunku do wykorzystania przez organizatora konkursu w celach marketingowych w 

postaci publikacji wskazach danych osobowych do publicznej wiadomości w celu 

ogłoszenia wyników konkursu. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane innym podmiotom. 

5. W każdym momencie uczestnikom konkursu przysługuje prawo: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 



• do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych 

danych, 

• prawo do przenoszenia danych, 

• prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, 

którym zostały one udostępnione, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez 

podania przyczyny, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów 

marketingu bezpośredniego, 

• w przypadku wyrażenia zgody marketingowej prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania którego 

dokonano na podstawie zgody do dnia jej cofnięcia, 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, 

gdy uczestnik konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest 

sprzeczne z przepisami prawa. 

 


