Regulamin KONKURSU
§1 Zasady Ogólne
1. Organizatorem Konkursu “Leć do Korei z Koreańskim Sekretem”” jest WE ARE SO LTD,
85 Great Portland Street, First Floor, London, England, W1W 7LT. (dalej: “Organizator”)
2. Nagrodę w Konkursie zapewnia Organizator
3. Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w Konkursie (dalej: „Konkurs”).
4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w zakresie niezbędnym dla
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, z należytym uwzględnieniem interesów
Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej
zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu.
5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn niezależnych
uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do
anulowania Konkursu.
6. Uczestnik ponosił będzie odpowiedzialność za skutki niedopełnienia przez niego
obowiązków przewidzianych Regulaminem.

§2 Słownik Pojęć
1. Regulamin - niniejszy dokument określający warunki i zasady Konkursu oraz prawa i
obowiązki Organizatora i Uczestników konkursu.
2. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełni warunki konkursowe podane w §5
Regulaminu.
3. Konkurs – konkurs ”Leć do Korei z Koreańskim Sekretem”, którego zasady określa
niniejszy regulamin.
4. Komisja Konkursowa - powołana przez Organizatora Konkursu Komisja w składzie 3
osób, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłaniająca
Zwycięzców Konkursu. Do zadań Komisji będzie także należało rozpatrywanie
reklamacji napływających od Uczestników Konkursu.
5. Zadanie Konkursowe – zadanie opisane szczegółowo w §6 niniejszego Regulaminu.

§3 Czas Trwania Konkursu
1. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczyna się o
00:01, 19 lutego 2019 roku, a kończy o 12:00, 25 marca 2019 roku.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2019 roku.
3. Wyniki zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej oraz Zwycięzca zostanie
poinformowany mailem.

§4 Komisja Konkursowa
1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww.
ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób
biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez
Organizatora.

§5 Warunki Wzięcia Udziału w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia
udziału w Konkursie spełniać będą następujące warunki:
a) Działają osobiście;
b) Mają ukończone 18 (osiemnaście) lat;
c) Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
d) Posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
e) Zapoznały się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia;
f) Wykonały Zadanie Konkursowe, opisane szczegółowo w § 6 niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie w Formularzu Konkursowym
prawdziwych danych osobowych Uczestnika Konkursu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej
podmiotami w sposób stały, na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich
najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i
osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny.

§6 Zasady i Przebieg Konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien:
- Złożyć zamówienie na stronie www.koreanskisekret.pl między 00:01 19 lutego 2019 roku
a 23:59 24 marca 2019 roku o wartości minimum 200 złotych (opłata za wysyłkę nie wlicza
się w wartość zamówienia
- Zarejestrować zakup na stronie www.koreanskisekret.pl/konkurs poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego, w którym Uczestnik opisze dlaczego powinien wygrać i jak
będzie relacjonował swoją podróż do Korei, oraz dane kontaktowe tj.: Imię, Nazwisko, Adres
e-mail.

- Udostępnić post konkursowy na facebooku przypięty na fanpage’u Koreańskiego Sekretu w
terminie do 23:59 24 marca 2019 r.
- W Konkursie biorą udział tylko zamówienia opłacone do 29 marca 2019 roku.

§7 Nagrody
1. Nagrodą za pierwsze miejsce jest bilet dla jednej osoby do Seulu i z powrotem. Wylot z
Warszawy, przelot liniami LOT w podstawowej taryfie (klasa ekonomiczna).
a) Maksymalna wartość zakupionego biletu to 3500 złotych (za lot w obydwie strony)
lub w przypadku braku biletów poniżej tej kwoty, maksymalną wartość określa
najniższa taryfa LOT.
b) Zwycięzca wybiera termin przelotów oraz długość pobytu biorąc pod uwagę
maksymalną wartość biletów.
c) Po wskazaniu terminów, Organizator zamawia bilety na wskazane przez Zwycięzcę
dane.
d) Termin lotu do Seulu i powrotnego musi przypadać na dzień między 5 kwietnia a 1
grudnia 2019 roku.
2. Nagrodą za drugie miejsce jest bon o wartości 200zł na złożenie zamówienia w serwisie
koreanskisekret.pl
3. Nagrodą za trzecie miejsce jest bon o wartości 100zł na złożenie zamówienia w serwisie
koreanskisekret.pl
4. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
5. Zwycięzca Konkursu nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o sposobie i terminie odbioru
Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny.
7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w ciągu 14 dni od przyznania
nagrody może ona zostać przeznaczona na wybrany przez Organizatora cel.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani inną formę gratyfikacji.
9. Zwycięzca zgadza się na publikację wizerunku oraz zobowiązuje się do dzielenia się wrażeniami
z pobytu w Korei na swoich profilach społecznościowych z oznaczeniem sklepu Koreański Sekret
oraz wyraża zgodę na publikowanie wskazanych przez Zwycięzcę zdjęć i filmów na stronach
społecznościowych Koreańskiego Sekretu.

§8 Przetwarzanie Danych Osobowych
1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i będzie je
przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu, kontaktowania się z Uczestnikami w
związku z Konkursem, w tym także w sprawach składanych reklamacji, wyborem i
ogłoszeniem Zwycięzców, wydawaniem Nagród, dokonywania rozliczeń podatkowych i
publikowania Zadań Konkursowych na Stronie Internetowej.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane podmiotom
współpracującym z Organizatorem wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@koreanskisekret.pl
4. Dla celów przeprowadzenia Konkursu, każdorazowo od Uczestnika przystępującego do
Konkursu będą pobierane następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer
telefonu kontaktowego Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją
niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
5. W celu przekazania Nagrody o której mowa w § 7. pkt 1. niniejszego Regulaminu, od
Zwycięzcy Konkursu będą pobierane (poprzez odpowiedź na wiadomość email z
powiadomieniem o wygranej) niezbędne do odbioru Nagrody dane Zwycięzcy Konkursu,
tj. imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz numer PESEL lub NIP, a także
wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi do wykonania obowiązków określonych w
Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Konkursu. Przekazanie danych jest warunkiem otrzymania Nagrody.
6. Dane Uczestników Konkursu w postaci imienia i adresu e-mail wskazane w formularzu
zgłoszeniowym dostępnym na Stronie Internetowej Organizatora, mogą być
przetwarzane przez Organizatora również w celach marketingowych – na podstawie
odrębnej zgody wyrażonej przez Uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
na Stronie Internetowej – zgoda jest dobrowolna i nie jest konieczna do wzięcia udziału
w Konkursie. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym momencie.
7. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i będzie je
przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu, kontaktowania się z Uczestnikami w
związku z Konkursem, w tym także w sprawach składanych reklamacji, wyborem i
ogłoszeniem Zwycięzcy, wydawaniem Nagrody, dokonywania rozliczeń podatkowych i
publikowania Zadań Konkursowych na Stronie Internetowej. Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej:
8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach:
a) zgłoszenia udziału i przeprowadzenia Konkursu (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. f
RODO) „prawnie uzasadniony interes Administratora”,
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń
podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
c) dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6
ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
d) marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.

9. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a) czas organizacji Konkursu,
b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa
nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
c) czas po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją wydarzenia,
d) czas do momentu wycofania zgody.
10. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika
Konkursu, Uczestnikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
§9 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w
szczególności Uczestników, którzy:
nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej
do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
zamieszczają treści nieobyczajne lub naruszające prawa osób trzecich, stosujące
wulgaryzmy, używające treści obrażające mniejszości narodowe lub seksualne bądź
przekonania religijne.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie,
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby
komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator
może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w
Konkursie.
3. Organizator nie zapewnia zakwaterowania w czasie pobytu w Korei.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przelot i pobyt Zwycięzcy w Korei.

§ 12 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na
adres e-mail Organizatora: hello@koreanskisekret.pl
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) Tytuł: Reklamacja Konkurs Koreański Sekret
b) Podanie imienia, nazwiska
c) Powody reklamacji,
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 21 dni od dnia ich doręczenia
Organizatorowi.

4. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.
5. Uczestnik zostanie powiadomiony o treści decyzji Organizatora pocztą elektroniczną na
adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty jego rozpatrzenia.
6. Organizator rozpatrując zgłoszenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.
§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin stanowi dokument określający zasady udziału w Konkursie.
3. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie,
www.koreanskisekret.pl/konkurs
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z organizatorem pod
adresem e-mail: hello@koreanskisekret.pl
5. Prawem właściwym w przypadku sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
Spory będę rozstrzygane we właściwym sądzie powszechnym.

