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26.07.2021r.  

REGULAMIN KONKURSU „WAKACJE Z NAVITEL”   

I. Organizator  

Organizatorem Konkursu jest Navitel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 
213, 02-180 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000541172, NIP 
5342501653, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości  505.000,00 PLN.   

II. Definicje  

1. Czas Trwania Konkursu - okres przeprowadzania Konkursu i przyjmowania zgłoszeń 
Uczestników określony w Rozdziale V pkt 1 Regulaminu.  

2. Komisja - komisja konkursowa, tj. wyłonione przez Organizatora gremium składające się z 3 
osób, które dokona wyboru najlepszych odpowiedzi konkursowych,  

3. Konkurs - konkurs organizowany pod nazwą „WAKACJE Z NAVITEL” którego przebieg i 
warunki uczestnictwa określa niniejszy Regulamin,  

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kc),  

5. Laureat - Uczestnik wytypowany przez Komisję, któremu przyznano Nagrodę za udzielenie 
najlepszej odpowiedzi; w Konkursie przewidziano maksymalnie 8 Laureatów;  

6. Nagroda - jedna ze wskazanych w Rozdziale VI nagród przyznawanych Laureatom w 
Konkursie,   

7. Organizator - Navitel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którego dane zostały 
szczegółowo określone w Rozdziale I "Organizator",  

8. Regulamin - niniejszy Regulamin,  
9. Sklep x-kom - sieć sklepów pod marką x-kom prowadzonych przez X-KOM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Częstochowie, adres: ul.  
Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców  
Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Częstochowy, 
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429838, 
NIP: 9492107026, REGON: 241123546, kapitał zakładowy 10 000 000,00 zł,  

10. Uczestnik - osoba fizyczna będąca Konsumentem, która zgłosi chęć udziału w Konkursie w 
Czasie Trwania Konkursu.  

III. Postanowienia Ogólne  

1. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników.   
2. Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników Konkursu.  
3. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie 

postanowienia zawarte w Regulaminie.   
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  
5. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w 

Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.   
6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   
7. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.   
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IV. Warunki Udziału w Konkursie   

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletni Uczestnicy - Konsumenci, którzy 
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz akceptują postanowienia Regulaminu i 
którzy skutecznie przystąpili do Konkursu w sposób opisany w Rozdziale V poniżej.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są zatrudnione lub współpracują z 
Organizatorem lub innymi spółkami z grupy Organizatora oraz osoby biorące udział w 
przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu, a także ich wstępni, zstępni oraz małżonkowie.  

V. Przebieg Konkursu   

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 00:01 i kończy się w dniu 30 września 
2021 r. o godz. 23:59. Dla zakwalifikowania się Uczestnika do Konkursu liczy się data wypływu 
zgłoszenia do Organizatora.  

2. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w Czasie Trwania Konkursu dokonali 
zakupu dowolnego wideorejestratora marki Navitel w Sklepie x-kom (zarówno Stacjonarnym 
jak Internetowym: www.x-kom.pl).   

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w Czasie Trwania Konkursu:  
a) udzielić odpowiedzi na pytanie Konkursowe "GDZIE ZABRAŁBYŚ 

WIDEOREJESTRATOR NAVITEL I SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE PAMU  
NA WAKACJE?",  

b) dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wysłanie odpowiedzi na pytanie Konkursowe 
na adres e-mail Organizatora konkurs@navitel.com wraz z dowodem zakupu 
wideorejestratora Navitel nabytego przez Uczestnika w Czasie Trwania Konkursu w 
Sklepie x-kom (czytelna kopia/skan/zdjęcie paragonu lub faktury),  

4. Spośród odpowiedzi zakwalifikowanych do Konkursu, zostanie wybranych osiem (8) 
najlepszych odpowiedzi, które w ocenie Komisji będą najbardziej merytoryczne i kreatywne.   

5. Autorzy trzech najlepszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi uzyskują prawo do Nagrody 
stając się Laureatami.   

6. Decyzje w przedmiocie wyboru Laureatów podejmowane są przez Komisję.  
7. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę niezależnie od ilości przesłanych 

odpowiedzi.  
8. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w dniu 10 października 2021 r., Organizator następnie 

prześle wiadomości e-mail do Uczestników z informacją o wygranej, wraz z prośbą o 
przekazanie przez Laureata danych osobowych koniecznych do dostarczenia Nagrody oraz 
spełnienia obowiązków podatkowych.   

9. Nagrodzone odpowiedzi Laureatów mogą zostać opublikowane również na stronie internetowej 
Organizatora/na portalu Navitel w serwisie LinkedIn lub Facebook w terminie, o który mowa w 
pkt. 8 powyżej.   

10. W celu uniknięcia wątpliwości nabycie wideorejestratora Navitel w sklepie innym niż Sklep x-
kom nie uprawnia do udziału w Konkursie.  

VI. Nagrody  

1. Nagrodami w Konkursie są osiem (8) zestawów słuchawkowych Pamu T6C Slide mini w 
kolorze białym, o wartości 229 zł każdy.   

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.  
3. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia Laureatów, na adres 

Laureata podany Organizatorowi w wiadomości potwierdzającej otrzymanie Nagrody. Jeżeli 
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Laureat nie potwierdzi (odpowiadając na e-mail z Nagrodą) jej przyjęcia lub nie przekaże 
kompletu swoich danych niezbędnych do wydania Nagrody (imię, nazwisko, numer telefonu, 
mail, adres pocztowy) do 14 dni od momentu przesłania wiadomości o wygranej, to w takim 
przypadku Laureat traci prawo do Nagrody.  

4. Organizator przyzna Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości 
odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. 
Kwota dodatkowej nagrody nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do 
zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające 
osoby („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 poz. 1426 t.j.).  

5. Organizator jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego 
zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.  

6. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na jakikolwiek 
ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody  na  osoby 
trzecie.  
  

VII. Dane osobowe  

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.  
2. Organizator informuje, iż przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z 

przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Konkursu na zasadach wskazanych w 
niniejszym Rozdziale.  

3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestników i Laureatów jest dobrowolne, jednakże 
może być niezbędne dla możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz do wydania Nagród 
Laureatom. Wycofanie zgody, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi 
przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie.  

4. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail 
oraz dodatkowo (w przypadku Laureatów Konkursu): adres korespondencyjny oraz numer 
telefonu będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze administratora (w 
rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku 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, w dalszej części jako „RODO”).  

5. Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na 
potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i 
rozliczeniem Konkursu. W przypadku Laureatów Konkursu dane osobowe będą dodatkowo 
przetwarzane w celu przyznania i wysyłki Nagrody oraz w celach podatkowych.  

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w Regulaminie, jest:  
a) art. 6.1(a) RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych,   
b) w przypadku Laureatów Konkursu dodatkowo: art. 6.1(c) RODO: wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków 
podatkowych.  

c) art. 6.1(f) RODO - uzasadniony prawnie interes administratora w postaci ochrony 
przed roszczeniami;  

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie 
rozumiane jako wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyżej 
wskazanym zakresie.   
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8. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników i 
przedstawicieli Organizatora.  

9. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania innym podmiotom przetwarzającym 
wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Konkursu (np. podmioty zapewniające 
obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora, przewoźnik - w celu dostarczenia 
Nagrody).   

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu wycofania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika/Laureata lub zakończenia realizacji celów, 
w tym przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń 
oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych i podatkowych.  

11. Uczestnik Konkursu ma prawo do żądania: udzielenia dostępu do dotyczących go danych 
osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (co jednak nie wpływa na legalność 
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), otrzymania 
kopii danych.  

12. Uczestnik  może  realizować  swoje  prawa  poprzez  kontakt  na 
 adres: konkurs@navitel.com.  

13. W przypadku naruszenia praw w zakresie ochrony danych osobowych Uczestnikom przysługuje 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

  

VIII. Reklamacje  

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 21 dni licząc od 
zakończenia Czasu Trwania Konkursu, w formie pisemnej, listem poleconym na adres 
Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora, 
wskazany w Rozdziale V pt 3 lit. b Regulaminu.  

2. Reklamacje winny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres 
e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie podstaw reklamacji.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
reklamacji, a zgłaszający reklamację Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia 
reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za 
pośrednictwem wiadomości e-mail.  
  

IX. Postanowienia Końcowe   

  
1. Konkurs nie jest grą losową, a w szczególności loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 

ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2094 z późn. 
zm.).  

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości email na 
adres konkurs@navitel.com z informacją o swojej rezygnacji. Rezygnacja Laureata, powoduje 
utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu bez 
uszczerbku dla praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem takiej zmiany.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich Nagród w przypadku 
nadesłania mniejszej ilości odpowiedzi konkursowych spełniających wymogi Regulaminu.  

5. Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  na  stronie:  www.x- 
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kom.pl/Regulamin_konkursu_Navitel.pdf w Sklepach stacjonarnych x-kom oraz w siedzibie 
Organizatora.   

6. Niniejszy Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej. 
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy  powszechnie 
obowiązującego prawa.  
  

  


