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Regulamin konkursu konsumenckiego pod nazwą „ Kindle łączy tytuły dla Inteligo – druga 
edycja” (dalej: „Regulamin”)  
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu konsumenckiego pod nazwą „Kindle łączy tytuły dla Inteligo – druga edycja” (dalej: „Konkurs”)  jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (02-954 Warszawa), przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 13098, kapitał zakładowy: 368.900,00 zł, NIP: 525-10-22-800, REGON: 
011778739 (dalej: „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: 
„Bank”). 

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego. 
1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony pomiędzy 3 listopada 2014 r. a 8 grudnia 2014 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”), przy czym okres ten obejmuje 

wyłącznie czas rywalizacji Uczestników w ramach Konkursu, nie zawiera zaś okresu rozpatrywania reklamacji i wydawania nagród w Konkursie. 
1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy pomocy strony konkursowej o adresie www.kindle-od-inteligo.pl 

(dalej: „Strona Konkursowa”). 
1.5. Konkurs ma na celu promocję wśród konsumentów Konta Inteligo Prywatnego, czyli oferowanego przez Bank pakietu usług i produktów, z których można 

korzystać na podstawie umowy Konta Inteligo, (dalej: „Konto Inteligo”), jak również kart debetowych MasterCard®, wydawanych i obsługiwanych przez Bank. 
Warunki świadczenia przez Bank usługi Konto Inteligo wraz z regulaminem dostępne są w sieci Internet nieodpłatnie w serwisie www.inteligo.pl. 

1.6. W celu wyłaniania zwycięzców Konkursu zgodnie z Regulaminem i zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator w porozumieniu  
z Bankiem powoła komisję konkursową w składzie trzech osób (dalej: „Komisja”).  

§ 2. 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

2.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne działające, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny 
(Dz. U. 2014 r. poz. 121 – t.j.), pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które, 
łącznie spełnią następujące warunki: 

a) zawrą w Okresie Trwania Konkursu z Bankiem umowę o prowadzenie Konta Inteligo, podając przy tym swój adres e-mail, z zastrzeżeniem,  
że w okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty startu Konkursu osoby te nie posiadały żadnego Konta Inteligo i w dniu przystąpienia  
do Konkursu nie posiadają żadnego Konta Inteligo, ani złożonego wcześniej wniosku o otwarcie Konta Inteligo (indywidualnego oraz wspólnego), 
będącego w trakcie rozpatrywania, 

b) składając wniosek o otwarcie konta Inteligo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz otrzymywanie 
informacji handlowych drogą elektroniczną, 

c) przy zawieraniu umowy, o której mowa w lit. a) powyżej wybiorą kartę Inteligo MasterCard PayPass przypisaną do ich Konta Inteligo i aktywują  
ją w Okresie Trwania Konkursu (dalej: „Karta”), 

d) dokonają w Okresie Trwania Konkursu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, dalej zwanego „Zgłoszeniem”, poprzez wypełnienie formularza na 
Stronie Konkursowej, podając: 
i.  imię, nazwisko, numer PESEL, oraz adres e-mail podany przez Uczestnika przy zawieraniu z Bankiem umowy o prowadzenie Konta Inteligo; 
ii.  swoje rozwiązanie zadania konkursowego polegającego na połączeniu dwóch dowolnych tytułów książek w całości lub w części w jeden nowy 

tytuł (dalej: „Rozwiązanie”); Rozwiązanie zadania konkursowego powinno być efektem własnej twórczości Uczestnika i nie może naruszać 
własności intelektualnej osób trzecich; 

iii.  zaakceptują Regulamin Konkursu; 
iv.  wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Bank danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, 

dalej „Uczestnicy”. 
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora jak również członkowie Komisji oraz ich osoby bliskie, przez których rozumie się wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub kurateli oraz 
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci którejkolwiek nagrody w konkursie o nazwie „Kindle łączy tytuły dla Inteligo”. 

§ 3. 
Nagrody 

3.1. Nagrodą w Konkursie jest:  
a) kod na kwartalną prenumeratę e-wydania jednego z następujących czasopism do wyboru: Forum, Newsweek, Polityka, Forbes, do wykorzystania  

w terminie do 31 stycznia 2015 r. o wartości 44,4 (czterdziestu czterech 40/100) złotych brutto; do wygrania w Konkursie jest 1066 (tysiąc 

sześćdziesiąt sześć) takich nagród; 

b) czytnik Kindle 6 o wartości 350,50 (trzysta pięćdziesiąt złotych 50/100) złotych brutto; do wygrania w Konkursie jest 210 (dwieście dziesięć) takich 

nagród. 

3.2. Jeden Uczestnik może uzyskać w Konkursie prawo do wyłącznie jednej nagrody, o której mowa w ust. 3.1 lit. a) powyżej oraz prawo do wyłącznie jednej 
nagrody, o której mowa w ust. 3.1 lit. b) powyżej. 

3.3. W przypadku, gdy pierwsze Konto Inteligo jest kontem wspólnym, do nagrody będzie uprawniona wyłącznie osoba, której dane zostaną podane w pierwszej 
kolejności we wniosku o otwarcie Konta Inteligo. 

3.4. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. 
3.5. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. 
3.6. Organizator przyzna każdemu laureatowi nagrody dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego  

od przysługującej mu nagrody. Organizator informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.,  
w momencie wydania nagrody pobierze on od laureata dodatkową nagrodę pieniężną na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie przez niego odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego. 

§ 4. 
Przebieg konkursu 

4.1. Uczestnicy, którzy spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w §2 ust 2.1 powyżej oraz za pomocą aktywowanej Karty dokonają w Okresie 

Trwania Konkursu, co najmniej pięciu transakcji zdefiniowanych w ust. 4.2 poniżej, na łączną kwotę, co najmniej 300 zł, otrzymają prawo do nagrody, o której 

mowa w ust. 3.1 lit a) powyżej. Prawo do nagrody, o której mowa w ust. 3.1 lit a) powyżej, będzie przyznawane Uczestnikom do momentu wyczerpania puli 

nagród określonej w ust. 3.1. lit. a) Regulaminu, według kolejności spełniania przez poszczególnych Uczestników warunków uzyskania tego prawa.  

4.2. Przez transakcje, o których mowa w ust. 4.1 powyżej rozumie się transakcje w złotych polskich, bezgotówkowe, dokonane w punktach handlowych i usługowych 

znajdujących się na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem Internetu, rozliczone w Okresie Trwania Konkursu. (dalej: „Transakcje”). Za 

Transakcje nie będą uważane transakcje dokonane za pośrednictwem Internetu, uznanie na kartę, anulowane, odrzucone przez Bank oraz dokonywane za 

pośrednictwem bankomatów.  

4.3. Chwilę spełnienia przez Uczestnika warunku dokonania pięciu Transakcji zgodnie z ust. 4.1 powyżej określa data i godzina wykonania ostatniej Transakcji, której 

wartość wraz z innymi, co najmniej czterema Transakcjami dokonanymi przez Uczestnika będzie wynosić w sumie, co najmniej 300 zł.  

4.4. Bank w imieniu Organizatora, w okresie od 10 do 31 grudnia 2014 r., wyda nagrody, o których mowa w §3 ust. 3.1 lit. a) Regulaminu. Nagroda zostanie wydana 

Uczestnikowi, któremu przysługuje prawo do niej, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej zawierającej kod stanowiący tę nagrodę, na adres e-mail 

Uczestnika podany przez niego w sekcji „Dane i ustawienia” w Koncie Inteligo. W tej samej wiadomości elektronicznej, Bank zamieści krótką instrukcję 

skorzystania z kodu stanowiącego tę nagrodę. 
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4.5. W terminie do 19 grudnia 2014 r. Komisja, spośród  dokonanych zgodnie z Regulaminem Zgłoszeń otrzymanych od Uczestników, którzy w Okresie Trwania 

Konkursu dokonali co najmniej pięciu Transakcji opisanych w ust. 4.2  na łączną kwotę co najmniej 300 zł, wybierze  od jednego do dwustu dziesięciu Zgłoszeń 

zawierających najbardziej kreatywne Rozwiązanie. 

4.6. Każdy z Uczestników, który dokonał Zgłoszenia wybranego przez Komisję zgodnie z ust. 4.5 powyżej uzyska prawo do nagrody wskazanej w §3 ust. 3.1 lit. b) 

Regulaminu. 

4.7. Komisja za pośrednictwem serwisu inteligo.pl, w dniu 19 grudnia 2014 r. ogłosi imiona i pierwsze litery nazwisk Uczestników, którzy zgodnie z ust. 4.6 powyżej 

uzyskali prawo do nagrody, o której mowa w §3 ust. 3.1 lit. b) Regulaminu. 

4.8. Uczestnicy, o których mowa w ust. 4.7 powyżej, zostaną powiadomieni o wygranej w Konkursie za pomocą wiadomości poczty elektronicznej wysłanej przez 

Bank na adres e-mail Uczestnika podany w sekcji „Dane i ustawienia” w Koncie Inteligo w terminie 23 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia jego imienia  

i pierwszej litery nazwiska zgodnie z ust. 4.7 powyżej. Powyższa wiadomość poczty elektronicznej będzie zawierać unikalny kod alfanumeryczny umożliwiający 

odebranie nagrody, o której mowa w §3 ust. 3.1 lit. b) Regulaminu.  

4.9. W celu odebrania nagrody, o której mowa w §3 ust. 3.1 lit. b) Regulaminu, Uczestnik może według własnego uznania: 

a) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 4.8 powyżej, zgłosić się osobiście z kodem 

alfanumerycznym do siedziby Organizatora tj. w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, godzinach 9:00 – 17:00,  

albo  

b) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 4.8 powyżej wysłać do Organizatora  

za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość pod adres: konkurs.inteligo@iq-marketing.pl w treści wpisując: 

i. unikalny kod alfanumeryczny, który został przesłany w wiadomości poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 4.8, oraz 

ii. dane osobowe (imię i nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym), pod który będzie wysłana przysługująca mu nagroda, o której mowa 

w §3 ust. 3.1 lit. b) Regulaminu. 

4.10. W przypadku wyboru wydania nagrody w sposób, o którym mowa w ust. 4.9 lit. b) powyżej, nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską w terminie 7 dni  

od dnia otrzymania wiadomości poczty elektronicznej od Uczestnika. 

4.11. Uczestnik odbierający nagrodę, o której mowa w §3 ust. 3.1 lit. b) Regulaminu, zobowiązany jest do podpisania stosownego protokołu odbioru. 

4.12. Każdy Uczestnik w Okresie Trwania Konkursu może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia. 

4.13. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia, które: 

a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji, 

b) zawierają treści niezgodne z prawem, 

c) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości, 

d) naruszają przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć lub dobre 

imię, prawa własności intelektualnej, 

e) zawierają rozwiązanie zadania konkursowego, które zostało już zgłoszone w ramach innego Zgłoszenia, 

f) nie są wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,  

g) nie spełniają warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 

4.14. Bank zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji danych Uczestnika. W takim przypadku Bank skontaktuje się z Uczestnikiem na numer telefonu podany 

w danych osobowych w koncie Inteligo.  

§ 5. 
Prawa autorskie 

5.1. Dokonując Zgłoszenia, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że Rozwiązanie przesyłane w ramach tego Zgłoszenia stanowi przejaw jego osobistej twórczości  

o indywidualnym charakterze, a nadto nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych, znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób 

trzecich. 

5.2. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich 

praw majątkowych do Rozwiązania przesłanego w ramach tego Zgłoszenia na polu eksploatacji obejmującym rozpowszechnianie tego rozwiązania w sieci 

Internet w ramach Strony Konkursowej. 

5.3. W przypadku, gdy Organizator zechce wykorzystać Rozwiązanie przesłane w ramach zwycięskiego Zgłoszenia na wszelkich polach eksploatacji, Laureat jest 

zobowiązany do nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych do takiego Rozwiązania na warunkach uzgodnionych z Organizatorem w odrębnej 

umowie.   

§ 6. 
Przetwarzanie danych osobowych 

6.1 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest PKO Bank Polski S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 
Warszawa oraz Organizator w zakresie wskazanym w §4 ust. 4.9 lit b).    

6.2 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2002 nr 101 poz. 
926 z póz. zm.). Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Bank w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem Laureatów, 
przekazaniem nagród, o których mowa w §3 ust. 3.1 pkt a), wysłaniu wiadomości e-mail, o których mowa w §4 ust. 4.8 lub przeprowadzeniem postępowania 
reklamacyjnego zgłoszonego przez Uczestnika. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w zakresie przekazania Nagród,  
o których mowa w §3 ust. 3.1 pkt b. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, na warunkach 
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.  

6.3 Bank powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz adresu e-mail Laureata OS3 MULTIMEDIA na 
cele przedmiotowo związane z przekazaniem nagród Laureatom. Dane osobowe przetwarzane są doraźnie. 

6.4 Podanie danych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla udziału w Konkursie. Organizator oświadcza, iż zapewni środki zabezpieczenia 

wymagane w przepisach o ochronie danych osobowych i aktach wykonawczych.  

§ 7. 

Postępowanie reklamacyjne 

7.1     Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Banku w formie: 

7.1.1 elektronicznej - poprzez serwisy bankowości elektronicznej inteligo.pl, 

7.1.2 pocztowej - na adres: Puławska 15, 02-515 Warszawa, 

7.1.3 telefonicznej – na numery infolinii Inteligo: 800 121 121 lub +48 81 535 67 89  

7.2 Reklamacja dotycząca przebiegu Konkursu powinna zawierać w szczególności dane Uczestnika, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności 

oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia. 

7.3 Do złożonej reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu Uczestnik powinien ewentualnie dołączyć bądź przesłać pocztą na adres Banku (w przypadku 

telefonicznego zgłoszenia reklamacji) wszelkie dokumenty będące podstawą reklamacji. 

7.4 Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności i ewentualnym podjęciu przez Banku stosownych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości i ich przyczyn.  

7.5 Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo w inny sposób określony przez Uczestnika w terminie 14 dni 

od dnia jej rozpatrzenia. 

7.6 Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.  

7.7 W sprawach reklamacji Uczestnik ma prawo zwracać się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta.  Uczestnik poza uprawnieniami określonymi 

w niniejszym Regulaminie, ma prawo do dochodzenia roszczeń przez sądem powszechnym. 
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§ 8. 

Postanowienia końcowe 

8.1 Uczestnik zobowiązany jest do podania w Zgłoszeniu prawidłowych i prawdziwych danych, informowania Banku oraz Organizatora o zmianie adresu e-mail oraz 

innych danych lub informacji niezbędnych do wydania nagrody. 

8.2 Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej. 

8.3 W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
8.4 iązujące prze bowiązujące przepisy prawa. 


