
 

 

 

 

 

 
1. Organizatorem Konkursu „Wygraj smartphone z mojtelefon.info” (zwanym dalej „Konkursem”) jest 

Heureka Huge Idea Sp. z o.o. SK zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod  Nr 
KRS 0000320050, NIP 525-244-43-19, Regon 141686293, zwana dalej: „Organizator”. 

 
2. Zleceniodawcą konkursu jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, NIP: 526-02-50-995, z pokrytym w 
całości kapitale zakładowym wynoszącym 3.937.072.437,00 zł, zwana dalej „Orange”. 

 
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 22.11.2009 

r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie 
i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

 
4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna (pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 13 rok życia posiadająca zgodę przedstawiciela 
ustawowego na udział w Konkursie oraz inne zgody wymagane przez niniejszy regulamin) 
zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jest zarejestrowanym użytkownikiem 
portalu społecznościowego Facebook i która w czasie trwania Konkursu, w komentarzu pod wpisem 
Konkursowym zamieszczonym dnia 20 listopada 2016 r. na stronie www.fb.com/OrangePolska 
odpowie w jak najbardziej kreatywny sposób na pytanie konkursowe: Czy domyślasz się, jak 
wygląda przepis na Nielimitowalność? Podziel się nim w komentarzu! 

 
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie 
Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 

 
6. W Konkursie może wziąć udział nieograniczona ilość Uczestników Konkursu, ale tylko jeden 

Uczestnik może wygrać jedną nagrodę. 
 

7. Nagrodami w Konkursie są: 
 

a. 2 telefony Samsung Galaxy A5 

b. 1 telefon Sony Xperia M5 

 
8. Swoje odpowiedzi można zgłaszać od dnia 24 maja 2017 r. od momentu publikacji wpisu 

konkursowego do dnia 26 maja 2017 r. do godziny 23:59 („Czas trwania Konkursu”). 
 

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

 
10. Do dnia 02 czerwca 2017 roku, do godziny 17.00, Komisja dokona weryfikacji przesłanych przez 

Uczestników Konkursu zgłoszeń i wyłoni spośród nich trzech Laureatów („Rozstrzygnięcie 
Konkursu”). O kolejności przyznanych miejsc w Konkursie zdecyduje Komisja Konkursowa na 
podstawie oryginalności i kreatywności zgłoszonych prac. 

 

11. Nagrody przewidziane w konkursie: 
 

a. Autor dwóch najciekawszych zgłoszeń otrzymują: Samsung Galaxy A5 

b. Autor wyróżnionego zgłoszenia otrzymuja: Sony Xperia M5 

 
12. Po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator ogłosi Laureatów, publikując ich imię i nazwisko lub 

pseudonim, pod jakim Laureaci Konkursu zarejestrowani są na portalu społecznościowym 
Facebook, w komentarzu pod wpisem Konkursowym na stronie www.fb.com/OrangePolska. 

 

13. Do 04 czerwca 2017 r. do godz. 23:59 Laureaci mają czas na przesłanie na adres konkurs@vml- 
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Regulamin Konkursu 
„Wygraj smartphone z mojtelefon.info” 

obowiązuje od 24.05.2017r. 
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poland.com wiadomości e-mail, w której podadzą: 
 

a. adres korespondencyjny oraz imię i nazwisko wraz z numerem telefonu, na który zostanie 
wysłana Nagroda 

 
b. zgodę na przetwarzanie przez Organizatora tych danych (imię i nazwisko oraz adres 

korespondencyjny) w celu przekazania Nagrody zgodnie z postanowieniami regulaminu 
niniejszego Konkursu. 

 
14. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu tylko doraźnie, w celu dokonania 

czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu 
poinformowania o wygranej oraz przekazania Nagród. Dane te przechowywane są przez 
Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Po zakończeniu 
tego okresu zostaną one usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika 
Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych 
danych i ich poprawiania. Podanie tych danych przez Uczestnika jest dobrowolne, przy czym 
podanie ich jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

 
15. W przypadku nieskontaktowania się z Organizatorem w sposób wskazany w pkt 13 niniejszego 

Regulaminu, Laureat traci prawo do otrzymania przyznanej Nagrody. W jego miejsce Komisja 
Konkursowa do 07 czerwca 2017 r. do godz. 17:00 wytypuje kolejnego Laureata Konkursu 
który udzielił odpowiedzi na pytanie Konkursowe. Organizator ogłosi Laureata publikując jego 
imię i nazwisko lub pseudonim pod jakim Laureat Konkursu jest zarejestrowany na portalu 
społecznościowym Facebook w komentarzu pod wpisem Konkursowym. Nowo wytypowany Laureat 
ma czas do 11 czerwca 2017r. do godz. 23:59 na przesłanie swoich danych opisanych w punkcie 13. 
W przypadku nieskontaktowania się z Organizatorem do 11 czerwca 2017r. do godz. 23:59 
Laureat traci prawo do otrzymania przyznanej nagrody. 

 
16. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów w terminie do 18 czerwca 2017 roku. 

 
17. Telefony przekazane jako nagroda są aparatami powystawowymi, mogącymi posiadać śladowe 

znamiona zużycia. Były one wykorzystane do produkcji materiałów filmowych na stronie 
mojtelefon.info 

 

18. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera lub poczty. W razie nie podjęcia nagrody przez 
Laureata, nagroda przepada. 

 
19. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać na adres: konkurs@vml- 

poland.com. Reklamacje są przyjmowane najpóźniej do 16 czerwca 2017r. 
 

20. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 48 godzin roboczych od ich otrzymania. Odpowiedź 
zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie. 

 
21. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie 

pozbawia Uczestnika Konkursu uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów 
prawa. 

 
22. Każdy z Laureatów otrzyma także dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 11,11% wartości 

przyznanej/-ych nagrody/-ód, która nie zostanie im przekazana. Organizator jako płatnik pobierze 
(potrąci) z wartości przekazanych nagród 10% zryczałtowany podatek od nagród i przekaże go na 
konto właściwego organu podatkowego. 

 
23. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do zamiany przyznanej nagrody na gotówkę lub inne 

świadczenia ze strony Organizatora. 
 

24. Regulamin dostępny jest na stronie www.fb.com/OrangePolska oraz w siedzibie Organizatora. 
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