Regulamin konkursu na hasło reklamowe
„WYGRAJ PEUGEOT NA WEEKEND”
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest Nordyński sp. j. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Snowalnianej 3, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs trwa od godz. 7:00, 22 czerwca 2018 r. do godz. 17:00 dnia 24 czerwca 2018 r. w Hurtowni SELGROS w Łodzi przy ulicy
Rokicińskiej 190. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 na tablicy ogłoszeń w Hurtowni
SELGROS w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 190 oraz pod adresem Strony Organizatora: nordynski.pl
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora,
członków ich rodzin oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu konkursu.
2. Uczestnikami konkursu stają się osoby, które prawidłowo wypełniły, podpisały i złożyły formularz zgłoszeniowy i umieściły go w
urnie przy stoisku Peugeot Nordyński w Hurtowni Selgros w Łodzi w dniach 22-24 czerwca 2018r. O terminowości zgłoszenia
projektu decyduje data wpłynięcia formularza. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Uczestnik konkursu dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym
przy stoisku targowym Organizatora.
4. Zadaniem konkursowym jest ułożenia hasła promującego firmę Nordyński markę PEUGEOT oraz Hurtownię Selgros w którym
należy połączyć zakupy w Selgros z firm Nordyński i marką Peugeot w sloganie/ haśle/ rymowance. Ocenie podlegać będzie
pomysłowość, poczucie humoru i kreatywność.
5. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 propozycję hasła.
6. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, jury bierze pod uwagę hasło, które wcześniej zostało zgłoszone przy
stoisku Organizatora. Decydująca jest, w takim przypadku, data oraz godzina dostarczenia formularza zgłoszeniowego do stoiska
Organizatora.
7. Projekt hasła zgłoszony do udziału w Konkursie nie może być z niego wycofany.
III. Zasady przyznawania nagród:
1. Jury konkursowe składające się z 3 członków – przedstawicieli Organizatora, wyłoni zwycięzcę spośród Uczestników konkursu,
którzy wysłali propozycje hasła zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i wykazali się największą pomysłowością oraz
oryginalnością
2. Jury konkursowe przyzna trzy nagrody ufundowane przez NORDYŃSKI sp. j. ,
I – nagrodą jest korzystanie przez zwycięzcę z samochodu marki Peugeot 3008 w weekend tj. od godziny 16.00 w piątek do godziny
10.00 w poniedziałek, organizator zapewnia pełen bak paliwa,
II – nagrodą jest korzystanie przez zwycięzcę z samochodu marki Peugeot 308 w weekend tj. od godziny 16.00 w piątek do godziny
10.00 w poniedziałek, organizator zapewnia pełen bak paliwa.
III - nagrodą jest korzystanie przez zwycięzcę ze skutera marki Peugeot Django w weekend tj. od godziny 16.00 w piątek do godziny
10.00 w poniedziałek, organizator zapewnia pełen bak paliwa,
Odbiór nagród nastąpi w okresie od 1 lipca 2018 roku do dnia 31 października 2018 roku, przy czym szczegółowy termin zostanie
ustalony przez Organizatora ze Zwycięzcami indywidualnie. O terminie odbioru nagrody w wskazanym czasie Zwycięzca konkursu
poinformuje Organizatora na 7 dni przed rozpoczęciem weekendu.
3. W wypadku niemożliwości dokonania odbioru nagrody przez Zwycięzcę we wskazanym przez niego terminie, Organizator
zastrzega sobie prawo do zaoferowania wygranej w innym niż zgłoszony terminie.
4. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest posiadanie przez Zwycięzcę w dniu odbioru nagrody ważnych uprawnień
do kierowania pojazdami mechanicznymi, które są przedmiotem nagrody.

5. Organizator zastrzega brak możliwości zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inny niż opisany w pkt. 2
niniejszego regulaminu.
IV. Prawa autorskie i dane osobowe:
1. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników,
nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do konkursu Uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez
Organizatora dla celów konkursowych.
3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami
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 (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), do celów niniejszego konkursu oraz innych
wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.
4. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzców konkursu na Nordyński sp.j., praw
autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi hasłami na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nordyński sp.j. jest uprawniona do korzystania z hasła w sposób
anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięscy konkursu. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża
zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
5. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła reklamowe każdą techniką – w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do
haseł, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasła w każdy inny sposób w szczególności
udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie
uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw
majątkowych do zwycięskich haseł autorom tych haseł - Zwycięzcom konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody
konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
V. Postanowienia końcowe:
1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www., oraz przy stoisku Organizatora w Hurtowni Selgros
w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 190. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie
warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskich
haseł, w każdym momencie, bez podawania przyczyn.
2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika
Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
4. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Załącznik do Regulaminu konkursu na hasło reklamowe „WYGRAJ PEUGEOT NA WEEKEND”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do konkursu na hasło reklamowe „WYGRAJ PEUGEOT NA WEEKEND”
zgłaszam swój udział w konkursie organizowanym przez Nordyński sp. jawna na hasło reklamowe, zapoznałem się z regulaminem
umieszczonym na formularzu oraz klauzulami informacyjnymi.
MOJE HASŁO
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IMIĘ NAZWISKO
ADRES
KOD POCZTOWY
E-MAIL
NR TELEFONU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych w następujących celach:
a/ marketingowych, w tym przesyłania zaproszeń do skorzystania z nowych produktów, statystyki handlowej, przedstawienia oferty,
TAK / NIE
b/ otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych i ofert w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2012 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.
U. z 2013 r. poz. 1422/ o treści marketingowej pochodzącej od Nordyński Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi
TAK / NIE
c/ wykorzystania przez Nordyński Spółka Jawna telekomunikacyjnych urządzeń krańcowych dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 lipca 2014 roku prawo telekomunikacyjne /tj. Dz. U. poz. 243/,
TAK / NIE
d/ wykorzystania przez Nordyński Spółka Jawna automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 lipca 2014 roku prawo telekomunikacyjne /tj. Dz. U. poz. 243/,
TAK / NIE
W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych wyżej przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanych danych.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być
dokonane za pomocą pisma pocztą tradycyjną na adres administratora, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt. 1.
Klauzule informacyjne
1.

Administratorem danych osobowych jest Nordyński spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Snowalnianej 3. Administrator będzie przetwarzał
dane osobowe w następujących celach:

w związku z wykonaniem umowy/zleceniem przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, ROZPORZĄDZENIE
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
RODO.
gdy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej w związku z likwidowaniem szkody w
pojeździe na podstawie art. 6 ust 1 lit d RODO.
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy z zawartej ze spółką w oparciu o prawnie
uzasadniony interes spółki polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami
państwowymi na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.
W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować telefonicznie pod numerem 42 677-19-99 oraz e-mailem na adres rodo@nordynski.pl
2. Zebrane dane będą udostępnianie Peugeot Polska spółka z o.o. z siedzibą w WARSZAWIE, podmiotom świadczącym usługi finansowe,
ubezpieczeniowe, kosztorysowe, o ile będzie to koniecznie do realizacji wskazanych wyżej celów.
3. W związku z przetwarzaniem danych ma Pan/i prawo:
- do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania
danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail (rodo@nordynski.pl), listem zwykłym (siedziba firmy).
4. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy/przygotowania oferty, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami oraz będą okresowo co 5 lata przeglądane celem sprostowania lub usunięcia.

Regulamin konkursu na hasło reklamowe
„WYGRAJ PEUGEOT NA WEEKEND”
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest Nordyński sp. j. z siedzibą w Łodzi przy ulicy
Snowalnianej 3, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs trwa od godz. 7:00, 22 czerwca 2018 r. do godz. 17:00 dnia 24
czerwca 2018 r. w Hurtowni SELGROS w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej
190.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz.
16.00 na tablicy ogłoszeń w Hurtowni SELGROS w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej
190 oraz pod adresem Strony Organizatora: nordynski.pl
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych z
wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich
rodzin oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu konkursu.
2. Uczestnikami konkursu stają się osoby, które prawidłowo wypełniły,
podpisały i złożyły formularz zgłoszeniowy i umieściły go w urnie przy stoisku
Peugeot Nordyński w Hurtowni Selgros w Łodzi w dniach 22-24 czerwca
2018r. O terminowości zgłoszenia projektu decyduje data wpłynięcia
formularza. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
3. Uczestnik konkursu dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie
wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym przy stoisku targowym
Organizatora.
4. Zadaniem konkursowym jest ułożenia hasła promującego firmę Nordyński
markę PEUGEOT oraz Hurtownię Selgros w którym należy połączyć zakupy w
Selgros z firm Nordyński i marką Peugeot w sloganie/ haśle/ rymowance.
Ocenie podlegać będzie pomysłowość, poczucie humoru i kreatywność.
5. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 propozycję hasła.
6. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, jury bierze pod
uwagę hasło, które wcześniej zostało zgłoszone przy stoisku Organizatora.
Decydująca jest, w takim przypadku, data oraz godzina dostarczenia
formularza zgłoszeniowego do stoiska Organizatora.
7. Projekt hasła zgłoszony do udziału w Konkursie nie może być z niego
wycofany.
III. Zasady przyznawania nagród:
1. Jury konkursowe składające się z 3 członków – przedstawicieli Organizatora,
wyłoni zwycięzcę spośród Uczestników konkursu, którzy wysłali propozycje
hasła zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i wykazali się
największą pomysłowością oraz oryginalnością
2. Jury konkursowe przyzna trzy nagrody ufundowane przez NORDYŃSKI sp. j.
,
I – nagrodą jest korzystanie przez zwycięzcę z samochodu marki Peugeot 3008
w weekend tj. od godziny 16.00 w piątek do godziny 10.00 w poniedziałek,
organizator zapewnia pełen bak paliwa,
II – nagrodą jest korzystanie przez zwycięzcę z samochodu marki Peugeot 308
w weekend tj. od godziny 16.00 w piątek do godziny 10.00 w poniedziałek,
organizator zapewnia pełen bak paliwa.
III - nagrodą jest korzystanie przez zwycięzcę ze skutera marki Peugeot Django
w weekend tj. od godziny 16.00 w piątek do godziny 10.00 w poniedziałek,
organizator zapewnia pełen bak paliwa,
Odbiór nagród nastąpi w okresie od 1 lipca 2018 roku do dnia 31 października
2018 roku, przy czym szczegółowy termin zostanie ustalony przez
Organizatora ze Zwycięzcami indywidualnie. O terminie odbioru nagrody w
wskazanym czasie Zwycięzca konkursu poinformuje Organizatora na 7 dni
przed rozpoczęciem weekendu.
3. W wypadku niemożliwości dokonania odbioru nagrody przez Zwycięzcę we
wskazanym przez niego terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do
zaoferowania wygranej w innym niż zgłoszony terminie.
4. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest posiadanie przez
Zwycięzcę w dniu odbioru nagrody ważnych uprawnień do kierowania
pojazdami mechanicznymi, które są przedmiotem nagrody.
5. Organizator zastrzega brak możliwości zamiany wygranej nagrody na
ekwiwalent pieniężny lub inny niż opisany w pkt. 2 niniejszego regulaminu

IV. Prawa autorskie i dane osobowe:
1. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem
indywidualnej pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób
trzecich oraz wolne od wad prawnych.
2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do konkursu Uczestnik konkursu
wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów
konkursowych.
3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu
będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), do celów niniejszego konkursu oraz innych
wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.
4. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne
przeniesienie przez Zwycięzców konkursu na Nordyński sp.j., praw
autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi hasłami na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nordyński sp.j. jest uprawniona
do korzystania z hasła w sposób anonimowy – bez konieczności
każdorazowego podawania danych Zwycięscy konkursu. Na warunki te
Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
5. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła
reklamowe każdą techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu
wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, w tym w szczególności
użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasła w każdy
inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi
autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich
praw majątkowych do zwycięskich haseł autorom tych haseł - Zwycięzcom
konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie
przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich,
które te prawa następnie nabyły.
V. Postanowienia końcowe:
1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora
www., oraz przy stoisku Organizatora w Hurtowni Selgros w Łodzi przy ulicy.
Rokicińskiej 190. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu,
jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie,
a także do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru
zwycięskich haseł, w każdym momencie, bez podawania przyczyn.
2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe
jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby
trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
4. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wskazane wyżej dane podaję dobrowolnie, przed podpisaniem zapoznałem się z treścią klauzul informacyjnych i przysługujących
mi uprawnień oraz regulaminem konkursu.

DATA……………………godzina…………………..

CZYTELNY PODPIS……………………………...........

