Częstochowa, dnia 14.04.2021 roku

regulamin konkursu
„Nasza aplikacja – Twoja innowacja”
Najważniejsze informacje
1. W regulaminie używamy pojęć:
a) my – organizator konkursu, czyli x-kom. Nasze pełne dane:
x-kom spółka z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000429838, NIP:
9492107026; kapitał zakładowy 10 000 000 zł;
b) Ty – uczestnik konkursu;
c) konkurs – konkurs „Nasza aplikacja – Twoja innowacja”, którego zasady opisujemy w tym regulaminie;
d) zwycięzca – uczestnik, któremu w ramach wygranej przyznamy nagrodę za najlepszą pracę.
e) profil – nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/xkompl;
f) nagrody – nagrody dla zwycięzców – listę zamieściliśmy w załączniku numer 1.
g) strona konkursu – strona, która jest dostępna pod adresem: https://lp.x-kom.pl/a/aplikacja-konkurs/.
2. Regulamin dostępny jest w naszej siedzibie oraz na stronie konkursowej.
3. Konkurs prowadzimy od 14 kwietnia do 3 maja 2021 roku, do godz. 23:59 – wyłącznie na stronie
konkursowej.
4. Konkurs prowadzimy na terenie Polski.
5. Konkurs nie jest loterią – w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
6. Konkurs nie jest przyrzeczeniem publicznym.
7. Konkurs nie łączy się z innymi konkursami i promocjami.

Kto może wziąć udział w konkursie
8. Możesz wziąć udział w konkursie, jeśli:
a.

jesteś osoba pełnoletnią;

b. mieszkasz na terenie Polski;
c.

przeczytasz i zaakceptujesz ten regulamin;
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d. wypełnisz formularz i prześlesz pracę konkursową na stronie: https://lp.x-kom.pl/a/aplikacja-konkurs/
Pamiętaj
Możesz wypełnić formularz i przesłać pracę konkursową tylko jeden raz. Jeśli prześlesz więcej niż jedną pracę,
pod uwagę weźmiemy tylko tę pierwszą.

e.

zgodzisz się na wykorzystanie przez nas swojej pracy konkursowej, którą prześlesz w komentarzu, w
celach związanych z konkursem i jego promocją;

f.

zgodzisz się na wykorzystanie przez nas swojego imienia i nazwiska dla celów konkursu.

Jak możesz wziąć udział w konkursie
9. Żeby wziąć udział w konkursie, przygotuj i prześlij w formularzu pracę konkursową – odpowiedź na
pytanie: na jaką funkcję w aplikacji x-kom czekasz najbardziej i dlaczego?.
10. Twoja praca musi:
a.

być Twoim własnym, subiektywnym uzasadnieniem;

b. nie być krótsza niż 50 znaków i dłuższa niż 600 znaków, ze spacjami;
c.

być zgodna z tematyką konkursu.

11. Twoja praca nie może:
a.

naruszać praw autorskich i pokrewnych, znaków towarowych i wzorów użytkowych;

b. zawierać treści niezgodnych z prawem, na przykład naruszać praw majątkowych i dóbr osobistych
innych osób;
c.

zawierać wulgarnych słów;

d. być wcześniej publikowana;
e.

być podobna do prac, które wcześniej były publikowane przez Ciebie lub inne osoby.

12. Oświadczasz, że jesteś wyłącznym autorem swojej pracy konkursowej. Odpowiadasz też za naruszenie
praw innych osób, w szczególności autorskich praw majątkowych, które są związane z Twoją pracą
konkursową.
13. Możemy usuwać komentarze, które są obraźliwe, wulgarne i sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami
społecznymi.

Jak wybierzemy zwycięzcę
14. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, która będzie oceniać każdą pracę
za trafność i kreatywność.
15. Komisja konkursowa wybierze trzech zwycięzców, których prace konkursowe będą najbardziej trafne i
kreatywne.
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Kiedy możemy wykluczyć Cię z konkursu
16. Możemy wykluczyć Cię z konkursu, jeśli:
a.

nie będziesz przestrzegać jego regulaminu;

b. nie spełnisz wszystkich warunków określonych w regulaminie;
c.

nie wyrazisz niezbędnych zgód;

d. będziesz próbować zakłócić przebieg konkursu;
e.

jesteś pracownikiem naszego sklepu;

f.

bierzesz udział w prowadzeniu konkursu;

g. pracownik naszego sklepu lub osoba powiązana z prowadzeniem konkursu:
•

mieszka z Tobą,

•

jest Twoją najbliższą rodziną.

Nagrody w konkursie
17. Zwycięzcy konkursu otrzymają od nas nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
18. Jeśli przepisy prawa przewidują podatek od wygranej – dodamy do nagrody dodatkowo nagrodę
pieniężną, którą przeznaczymy na pokrycie podatku.
19. Wyniki konkursu ogłosimy do 10 maja 2021 roku. Skontaktujemy się ze zwycięzcami mejlowo, żeby
uzgodnić adres do wysłania nagrody. Jeśli zwycięzca nie odpowie na wiadomość w ciągu 5 dni, będziemy
mogli wybrać innego zwycięzcę.
Wysyłka
Nagrody wyślemy w ciągu 14 dni od dnia, kiedy otrzymamy dane do wysyłki. Zwycięzca nie pokrywa kosztów
dostawy nagrody.

20. Nagrodę dostarczymy na adres i dane, które nam wskażesz. Nie odpowiadamy za problemy z dostawą,
jeśli te informacje będą błędne.
21. Możesz odmówić przyjęcia nagrody, ale w zamian nie otrzymasz jej równowartości, ani innej nagrody.

Jak możesz złożyć reklamację
22. Reklamacje związane z konkursem możesz złożyć pisemnie, na nasz adres, mejlem: konkurs@x-kom.pl z
dopiskiem Nasza aplikacja – Twoja innowacja.
23. Możesz złożyć reklamację w ciągu 7 dni od zdarzenia, które zgłaszasz, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia zakończenia konkursu.
24. W swojej reklamacji podaj swoje imię, nazwisko, adres i opis zdarzenia, które zgłaszasz.
25. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni, od kiedy ją otrzymamy.
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Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
26. Potrzebujemy Twoich danych, żeby przeprowadzić konkurs. Są one nam też potrzebne do sprawozdań
podatkowych i księgowych.
27. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U.
2018 r., poz. 1000).
28. Twoje dane przetwarzać będą wspólnie (zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO):
a) my, czyli x-kom sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie;
b) x-kom services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa,
posługująca się numerem NIP: 1231271834 i REGON: 146256887;
Inspektor ochrony danych
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@x-kom.pl.

29. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie,
usunięcie.
30. Przetwarzamy dane osobowe i kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail.
31. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a, z uwzględnieniem przepisów prawa, masz
też prawo do:
a.

sprostowania danych;

b. usunięcia danych;
c.

ograniczenia przetwarzania danych;

d. wniesienia sprzeciwu;
e.

wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

f.

cofnięcia zgody w dowolnym momencie – nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed cofnięciem zgody.

32. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i nie będziemy ich profilować.
33. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom zewnętrznym – z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.
34. Podajesz dane osobowe dobrowolnie, ale jeśli ich nie podasz – nie możesz uczestniczyć w konkursie ani
otrzymać nagrody.
35. Dane będziemy przechowywać w trakcie trwania konkursu do momentu przedawnienia roszczeń lub do
momentu, kiedy – zgodnie z prawem – wygaśnie obowiązek przechowywania danych osobowych. Dotyczy to
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w szczególności dokumentów, które dotyczą rozliczeń.
36. Zabezpieczamy Twoje dane za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, odpowiednich do
możliwych zagrożeń oraz kategorii. W szczególności uwzględniamy ryzyko, które wynika z:
a.

przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;

b. utraty, modyfikacji lub nieuprawnionego ujawnienia danych;
c.

nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób.

Pozostałe informacje
37. Jeśli masz pytania, które dotyczą regulaminu lub konkursu – napisz do nas: konkurs@x-kom.pl
38. Mamy prawo zmienić regulamin w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawa. W takim wypadku
poinformujemy o zmianach odpowiednio wcześniej na stronie konkursu. Zmiany regulaminu nie będą
naruszać praw nabytych już przez uczestników oraz nie będą pogarszać warunków konkursu. Jeśli zmienimy
regulamin, każdy uczestnik będzie miał prawo, bez żadnych konsekwencji, zrezygnować z udziału w
konkursie.
39. W sprawach, których nie określa regulamin, obowiązują przepisy prawa polskiego.
40. Regulamin obowiązuje od momentu, w którym opublikowaliśmy go na stronie konkursu.
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Nasza aplikacja – Twoja innowacja”
Produkty, które objęte są promocją
Miejsce

Nazwa Produktu

Kod Produktu

Kod producenta

Pierwsze

Xiaomi Redmi Note 10 4/128GB Onyx Gray

639885

28324

Drugie

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S

589511

28324

Trzecie

Xiaomi Mi Band 5 czarny

578716

28324

x-kom sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bojemskiego 25 jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000429838, NIP: 9492107026, REGON: 241123546 | Kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN | ING Bank Śląski: 25 1050 1142 1000 0090 6674 7867

