REGULAMIN KONKURSU "Świętuj z nami 25. urodziny TK Chopin"
§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod
nazwą "Świętuj z nami 25. urodziny TK Chopin" (zwanym dalej “Konkursem”).
1.1 Organizatorem Konkursu jest Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie ul.
Przemysłowej 3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000560624, NIP:
588 115 43 60 kapitał zakładowy: 6 500 000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2 Fundatorem nagród jest Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie ul. Przemysłowej
3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000560624 (zwana dalej „Fundatorem”).
2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 17.06.2020 roku do dnia 31.08.2020 roku, tj. ostatniego
dnia, w którym można udzielić odpowiedzi na Pytania Konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie aktywni abonenci usług
firmy CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o. o. w Wejherowie tzn. posiadający w całym okresie
trwania Konkursu o którym mowa w ust. 2 umowę abonencką o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
których świadczenie nie zostało zawieszone.
5. Warunkami uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagród są:
a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,
b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu,
c) Udostępnienie danych niezbędnych w celu rozliczenia Konkursu, w przypadku wygrania nagrody.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez
członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na
następujące pytania:
1. Pytanie zamknięte: Napisz, w który roku powstała Telewizja Kablowa Chopin
i
2. Pytanie otwarte: Lubię oglądać telewizję ponieważ…..
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) prawidłowe wypełnienie kuponu konkursowego i wrzucenie go do urny znajdujących się w Biurze Obsługi
Klienta w Wejherowie, ul. Przemysłowa 3,
b) podpisanie kuponu,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu przez Organizatora Konkursu
oraz potwierdzenie, że Uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu konkursowego poprzez zaznaczenia
odpowiedniego pola w formularzu Zgłoszenia konkursowego dostępnym w Biurze Obsługi Klienta w
Wejherowie Organizatora Konkursu.
albo
f) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej: Formularzem Zgłoszeniowym) na
stronie www.tkchopin.pl, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie. Prawidłowo wypełniony
Formularz Zgłoszeniowy musi zawierać, co najmniej imię i nazwisko uczestnika Konkursu, telefon, adres oraz
jego adres e-mail.
g) a następnie wpisanie w odpowiedniej rubryce na Stronie Internetowej Organizatora Konkursu
www.tkchopin.pl/konkursy odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
h) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu przez Organizatora Konkursu
oraz potwierdzenie, że Uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu konkursowego poprzez zaznaczenia
odpowiedniego pola w formularzu Zgłoszenia konkursowego zamieszczonym na stronie internetowej

Organizatora Konkursu.
4. Każdy Uczestnik może wypełnić wyłącznie jeden kupon konkursowy albo jeden formularz konkursowy.
5. Każdy z Uczestników konkursu zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe oraz zamieścić
oświadczenie o wyrażeniu zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
Konkursu. Zwycięzcy dodatkowo będą zobowiązani podać dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia
podatku dochodowego od nagrody.
6. Wyłonienie laureatów nagród nastąpi do dnia 14.09.2020 roku.
Wyłonienie laureatów Konkursu poprzez Komisję Konkursową będzie polegać na wybraniu 13 prawidłowo
wypełnionych kuponów konkursowych lub formularzy zgłoszeniowych, na których będzie widniała
prawidłowa odpowiedź na pytanie zamknięte i najciekawsze zdaniem Komisji Konkursowej odpowiedzi na
pytanie otwarte. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową na Stronie internetowej
organizatora. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie o wygranej na podany przez
nich numer kontaktowy znajdujący się na kuponie konkursowym lub w formularzu zgłoszeniowym, na co
Uczestnik wyraża zgodę.

§ III. KOMISJA KONKURSOWA
1. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności:
a) wyłonienie laureatów Konkursu i zapewnienie przyznania nagród,
b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i
zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureatów Konkursu,
d) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu,
e) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
f) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym
dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
2. Komisja Konkursowa uwzględni wyłącznie zadania konkursowe nadesłane terminowo, spełniające wszelkie
kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
3. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.
§ IV. NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie:
a) 1 miejsce - 6 dni (5 nocy) pobyt w hotelu La Siesta w Jastrzębiej Górze dla 2 dorosłych osób + 2 dzieci do
wykorzystania od 1.10 do 14.12.2020 r; zakwaterowanie, pełne wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja.
Wartość nagrody: 2980 złotych brutto + nagroda pieniężna dodatkowa w postaci równowartości
zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody tj. kwota 331 zł,
która nie jest przekazywana Laureatowi Nagrody, a jedynie właściwemu urzędowi skarbowemu.
b) 2 miejsce – rabat na usługi Chopin Telewizji Kablowej: na telewizję cyfrową, Pakiety Premium, Multiroom,
Multiroom Mini, internet stacjonarny oraz telefon stacjonarny na 6 m-cy, w kwocie 1 zł miesięcznie za każdą
usługę. Kwota rabatu nie może przekroczyć 2000 zł brutto. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie w stanie
skorzystać z pełnego okresu rabatowego z powodu kończącej się umowy, Organizator Konkursu, może
przedłużyć umowę na usługi, na brakujący okres czasu. Pozostałe warunki korzystania z usług Organizatora
określa regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej sp z o. o z dnia 12.12.2018 r.
c) 3 miejsce – Voucher o wartości 1000 zł brutto do wykorzystania w Biurze Podróży Kajder w Wejherowie.
Wartość nagrody 1000 zł brutto + nagroda pieniężna dodatkowa w postaci równowartości zryczałtowanego
podatku dochodowego od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody tj. kwota 111 zł, która nie jest
przekazywana Laureatowi Nagrody, a jedynie właściwemu urzędowi skarbowemu.
d) 4-13 miejsce – wyróżnienie, które składa się z zestawu gadżetów: kubek termiczny, koc polarowy, notes,
zakreślacz o wartości: 92 zł brutto.
2. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób
fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
3. Laureaci Konkursu są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z

tytułu nagród wygranych przez nich w Konkursie.
4. Fundator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród
wygranych w Konkursie przez zwycięzców.
6. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik powinien podczas odbierania nagrody przekazać swoje dane poprzez
wypełnienie protokołu odebrania nagród i wypełnienia arkuszu danych osobowych.
7. Nagrody będą do odbioru w Biurze Obsługi Klienta w Wejherowie, na ulicy Przemysłowej 3 do dnia
30.09.2020 r.
8. Nagrody nie mogą być wymieniane na inne nagrody ani na ich ekwiwalent pieniężny.
§ V.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, z którym można kontaktować się
listownie na adres: Chopin Telewizja Kablowa sp. z o. o., 84-200 Wejherowo ul. Przemysłowa 3, poprzez email: tkchopin@tkchopin.pl, oraz telefonicznie: nr tel. 58 738 97 00.
6.2. Uczestnik Konkursu wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora w następującym zakresie: imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu kontaktowego lub adres
e-mail w celu kontaktu z Uczestnikiem przez Organizatora oraz wydania Nagrody; w przypadku laureatów
Nagród i wyłącznie w celu dokonania rozliczenia podatkowego dodatkowe dane niezbędne w tym zakresie
(adres zamieszkania, nr NIP, nr Pesel).
6.3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie w pełnym
zakresie, w szczególności w zakresie wydania nagród.
6.4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu:
• prawidłowego przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wyłonienia laureatów
Konkursu oraz wręczenia im Nagród;
• prowadzenia ew. postępowania reklamacyjnego;
• ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi lub związanymi z Konkursem;
• rozliczenia podatkowego przyznanych w Konkursie Nagród zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od
osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. wraz z późniejszymi zmianami.
6.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
• zgoda Uczestnika na przetwarzanie przekazanych danych w celu udziału w Konkursie; dane te są niezbędne
dla należytego przeprowadzenia Konkursu oraz nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania,
• uzasadniony interes Organizatora – w celu przeprowadzenia ew. postępowania reklamacyjnego, ustalenia,
dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów
prawa. Organizator będzie przechowywać dane osobowe do momentu zakończenia procesu wyłonienia
laureatów i wręczenia im Nagród, zakończenia ew. postępowania reklamacyjnego, chyba że dłuższy okres
przetwarzania danych będzie niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami lub będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa. Organizator może przekazywać dane
osobowe jego dostawcom, którym zlecone zostaną usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np.
dostawcom usług IT lub usług księgowych, prawnych i tylko w takim zakresie jaki będzie niezbędny do
realizacji zleconych dostawcy usług.
6.6. Uczestnikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych; wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania danych osobowych oraz ich uzupełnienia i aktualizacji,
• prawo żądania usunięcia danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Uczestnika – w
przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ VI. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać za
pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora – Chopin Telewizja Kablowa sp. z o. o., ul.
Przemysłowa 3, 84-200 Wejherowo z dopiskiem Konkurs "Świętuj z nami 25. urodziny TK Chopin".
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi
Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 17.06.2020 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego
postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań
reklamacyjnych.

Wejherowo, 01.06.2020 r.

