REGULAMIN KONKURSU
„TUTLO”
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorem Konkursu „TUTLO” zwanego dalej „Konkursem”jest TUTLO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Świętego Leonarda
1 / 8 Kod, miasto: 25-311, Kielce wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY W
KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000651245, NIP 657-29-27-356, REGON
366126281Kapitał Zakładowy 12.000,00 PLN, zwany dalej „Organizatorem”,
2.
Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest
Organizator oraz powołani przez niego członkowie Komisji Konkursowej
(Jury).
3.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.07.2019i kończy się w dniu 
18.08.2019.

§2.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.
Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w
portalu Tutlo.pl, bądź osoba posiadająca konto na FB z wyłączeniem osób
zatrudnionych u Organizatora lub związanych z Organizatorem innym
stosunkiem cywilnoprawnym jak również z wyłączeniem osób
współpracujących przy organizowaniu Konkursu, która w dniach 
od 29 lipca
2019 r. do 18 sierpnia 2019 r.
wykona zadanie konkursowe polegające na
przygotowaniu odpowiedzi na pytanie:

„Jaka zabawna sytuacja przydarzyła Ci się za granicą?” oraz prześle swoje
zgłoszenie w formularzu na Facebooku.
Nagroda będzie przyznana osobie, która udzieli najbardziej kreatywnej i
pomysłowej odpowiedzi w formularzu konkursowym.
2.

Wysłanie formularza w poście konkursowym przez Uczestnika Konkursu jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin
Konkursu TUTLO).
Uczestnik oświadcza przy tym, że:
a) Zadanie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich,
b) Uczestnik akceptuje zasady Konkursu, określone przez Organizatora w
Regulaminie Konkursu TUTLO
c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
tj.imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty
elektronicznej(email) przez Organizatora na potrzeby realizacji swojego
uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu
TUTLO;
d) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, wskazanych wyżej swoich danych
osobowych przez Organizatora Konkursu - na potrzeby ogłoszenia wyników
konkursu oraz przesyłania, na adres do korespondencji oraz adres e-mail,
telefon informacji dotyczących przyszłych akcji promocyjnych i konkursów
organizowanych przez Organizatora;
3.
Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedno zgłoszenie konkursowe w
Konkursie.

4.
Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w §2 ust. 1 i
ust. 2 Regulaminu Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana
przez Organizatora.
Komisja Konkursowa (Jury) nie zakwalifikuje do Konkursu zgłoszenia w
przypadkach:
1) złożenia zgłoszenia konkursowego przez osobę, która nie może być
Uczestnikiem Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 Regulaminu
Konkursu,
2) niespełnienia przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków
uczestnictwa w Konkursie określonych w §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu
Konkursu
§3.
NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA I SPOSÓB
WYDANIA
1.
Na podstawie oceny przesłanych zgłoszeń konkursowych, spełniających
wymogi niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa (Jury) dokona wyboru
1 Zwycięzcy. Komisja wybierze Zwycięzcę kierując się własnym uznaniem,

uwzględniając adekwatność i oryginalność przesłanego zgłoszenia
konkursowego.
Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik Konkursu, który przedstawi najwyżej
ocenione przez Komisję Konkursową (Jury) zgłoszenie konkursowe. W skład
nagrody wchodzi:
1/ Roczny kurs języka angielskiego w Tutlo realizowany na platformie
internetowej Tuto.com o łącznej liczbie 100 lekcji trwających po 20 minut
każda
2/ W przypadkach, w których przyznana Zwycięzcy nagroda w postaci kursu
języka angielskiego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych, Zwycięzcy zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości 11,11% wartości kursu na pokrycie należnego podatku od
wygranych w konkursach, która zostanie w całości przekazana właściwemu
urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku.
W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru nagrody w postaci kursu
języka angielskiego, rezygnacja obejmuje również nagrodę pieniężną, o której
mowa w pkt 2/.

2.

Obrady Komisji Konkursowej (Jury) odbędą się w dniach 
19 - 23 sierpnia 2019
roku
, a nazwisko Zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszone indywidualnie w
wiadomości na portalu Facebooku, najpóźniej 
w dniu 28 sierpnia 2019 r.
Ponadto nagrodzony Zwycięzca Konkursu do dnia 28 sierpnia 2019 r. zostanie
powiadomiony o wygranej, w formie wiadomości prywatnej na portalu
Facebook.
3.
Szczegóły związane z przyznaną nagrodą, w szczególności termin rozpoczęcia
kursu zostaną przesłane na wskazany e-mail zwycięzcy.
4.
Nagroda przyznana zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu Konkursu i nie
przyjęta przez Uczestnika Konkursu ulega przepadkowi.
5.
Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie
na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
6.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.

§4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na
adres: Tutlo Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 1 lok 8 25-311 Kielce, lub drogą
elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@tutlo.pl.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dopisek, że reklamacja dotyczy
niniejszego Konkursu, a ponadto imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego
reklamację, jego adres lub adres elektroniczny (w zależności od wyboru
sposobu kontaktu z Organizatorem) oraz dokładny opis i wskazanie powodu
reklamacji.
2
. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz w ciągu 30
dni od jego zakończenia.
3. Organizator po otrzymaniu reklamacji ustosunkowuje się do niej w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do
Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielana pisemnie za
pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, w zależności od tego, w jaki
sposób została zgłoszona reklamacja.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z
Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd
powszechny.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są
wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu TUTLO oraz w odpowiednich
przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są w siedzibie
Organizatora
7. W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że zwycięska praca
konkursowa narusza prawa autorskie osób trzecich, Uczestnik Konkursu laureat traci prawo do nagrody, o czym zostanie powiadomiony przez
Organizatora
8. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników w siedzibie
Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest TUTLO sp. z o.o., ul. Świętego
Leonarda

1/8,

25-311

Kielce,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651245, NIP:
6572927356, REGON: 36612628100000, rodo@tutlo.pl, tel. 22 247 20 45.
2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału
w Konkursie. Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda (art.
6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeśli zawrą Państwo z Administratorem umowę dotyczącą kursu językowego,
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w celu
wykonania takiej umowy. Podstawą przetwarzania będzie wtedy art. 6 ust. 1 lit.
b RODO.
Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji, która opierałaby się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
3. Odbiorcy danych

Administrator

może

udostępnić

Państwa

dane

osobowe

swoim

podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu)
takim jak:
1) dostawcy usług informatycznych;
2) podmioty świadczące usługi księgowe;
3) podmioty świadczące usługi marketingowe;
4) podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu.
Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również
innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich za
wyjątkiem

udostępniania

danych

podwykonawcom

Administratora

(podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają
Administratorowi usługi informatyczne; Administrator korzysta wyłącznie z
podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza
Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.
4. Czas przechowywania danych

Dane osobowe zebrane w celu umożliwienia Państwu udziału w Konkursie,
Administrator przechowuje maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia

Konkursu lub do momentu przedawnienia roszczeń, które mogą być związane
z Konkursem.
Dane pozyskane w celu wykonania umowy Administrator przetwarza przez
okres 10 lat od dnia wykonania umowy lub do momentu przedawnienia
roszczeń, które mogą być związane z Umową.
5. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do przeniesienia danych osobowych;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W związku z tym, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z
Administratorem.
6. Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania
niemożliwe będzie wzięcie udziału w Konkursie oraz ewentualne zawarcie
umowy z Administratorem.

