Regulamin Konkursu Nasz Top Secret
DEFINICJE
Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub
mnogiej, w której są użyte:
a) Komisja Konkursowa –komisja składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora powołana na
potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
b) Uczestnik –pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie i wzięła w
nim udział poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
c) Zwycięzca –Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania Nagrody.
d) Nagroda –przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
d) Oświadczenie –oświadczenie Zwycięzcy zawierające: imię i nazwisko Zwycięzcy, jego adres, adres email, numer telefonu kontaktowego,. Oświadczenie należy doręczyć Organizatorowi zgodnie z treścią
§2 ust.8 Regulaminu.
§1 Organizator Konkursu i czas trwania
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Nasz Top Secret (dalej: Konkurs) jest Top Secret Sp. z o.o., z
siedzibą w Łodzi (94 -250), przy ul. Żniwnej 10/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000129475, NIP: 7272570554,
REGON: 473073389 z kapitałem zakładowym w wysokości: 92.004.000 zł (dalej: Organizator).
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu
oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
6. Konkurs trwa od 14.10.2019r. do 20.10.2019 r.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu jego trwania o dowolnie
wskazany okres, bądź zakończenia Konkursu przed terminem określonym w ust. 6 Regulaminu z
wyłączeniem obowiązku opublikowania jego wyników, bez podawania przyczyny.
§ 2 Zasady ogólne Konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest pełnoletnia;
b) jest członkiem Top Secret Club (lojalnym lub nowym);
c) jest aktywna podczas świętowania 23 Urodzin Top Secret, przez co należy rozumumieć zbieranie
punków konkursowych przez wykonanie czynności, które zostały opisane w punkcie nr 3;
d) wyrazi zgodę na kontakt Organizatora Konkursu z nią poprzez narzędzia komunikacyjne sms/e-mail
i/lub telefonicznie;
e) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z treścią §2 ust.4 Regulaminu;
f) w przypadku zdobycia nagrody, wyrazi zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na
liście zwycięzców.
2. Punkty zebrane w niniejszym Konkursie, nie są punktami Top Secret Club, więc nie będą dopisywane
do kont Top Secret Club.
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3. Czynności konkursowe wraz z należnymi za ich wykonanie punktami :

Czynność
Kwota wydana na zakupy w okresie urodzin
Minimalna wartość, jednorazowego zakupu biorącego udział w
konkursie – 100 zł
Liczba transakcji w okresie urodzin
Udział w quizie dostępnym na stronie www.topsecret.pl
Udział w ankiecie oceniającej Top Secret dostępnej na stronie
www.topsecret.pl
Punkty za wykorzystanie bonu lub vouchera Top Secret Club
innego niż voucher Urodzinowy
Punkty za bycie z nami (klient lojalny)
Punkty za dołączenie do TSC (nowy klient)

Wartość punktowa
1 zł = 1 pkt

1 transakcja = 20 pkt
1 quiz = 50 pkt
1 ankieta = 100 pkt
1 bon/voucher = 20 pkt
100 pkt
100 pkt

4. Za aktywność rozumiane są zawarte w tabeli czynności, który przyporządkowano odpowiednią ilość
punktów:
5. Minimalna jednorazowa wartość dowodu zakupu biorącego udział w konkursie wynosi 100 zł.
6. Zakupione towary, które były na zarejestrowanych dowodach zakupu mogą być zwrócone przez
Laureatów do sklepów jedynie pod warunkiem zwrotu Organizatorowi odebranych Nagród, z
wyjątkiem postępowania reklamacyjnego.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Dobrowolne jest również wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w
konkursie, jest jednak zarazem niezbędnie konieczne dla prawidłowej weryfikacji danych osobowych i
wręczenia nagrody. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia
spełnienie warunków wymienionych w § 2 ust. 1.
8. Warunkiem udziału w Konkursie zgodę jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz
wydania przyznanej w nim Nagrody przez Top Secret Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Zgoda jest
dobrowolna.”, Uczestnik akceptując regulamin, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych oraz potwierdza, że zapoznał się z regulaminem konkursu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez
Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody,
b) za zgłoszenia Uczestników, które z przyczyn od nich niezależnych m.in. wskutek awarii łączy
internetowych czy systemu nie dotarły do Organizatora,
10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, osoby
działające na zlecenie Organizatora, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych
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wyżej - to jest w szczególności: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie osób pozostające w
stosunku przysposobienia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz odsunięcia od udziału w Konkursie
uczestników, których działania będą niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz z
Regulaminem lub którzy nie spełniają warunków uczestnictwa lub podejmują działania zmierzające do
obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania
Konkursu;
§ 3 Nagrody i procedura wyłonienia Zwycięzcy
1. Spośród wszystkich Uczestników, Komisja Konkursowa wybierze osoby, które zbiorą w czasie trwania
konkursu 1 000 lub więcej punktów za swoje aktywności.
2. Z zastrzeżeniem §1 ust.7, wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
do dnia 26.11.2019 r.,
3. Nagrodą dla Zwycięzców Konkursu jest zegarek marki Top Secret o wartości 199 zł.
4. Organizator zapewnia nagrody dla wszystkich zwycięzców.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji tj. przy
użyciu sms/e-mail i/lub telefonicznie oraz wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora, w terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników konkursu, zgodnie z ust.2.
6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Zwycięzcą Nagroda zostanie przyznana
kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki Konkursu.
7. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania nagrody określonej w
ust.1
8. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na
osobę trzecią, bądź zażądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę jej
rekompensaty.
9. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu, o ich
indywidualnych wynikach w Konkursie.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie przyznania Nagrody,
na zasadach określonych w §4 Regulaminu.
11. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator ufunduje dodatkową nagrodę
pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej
nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku
należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi
do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do
wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.
§ 4 Przekazanie i odbiór nagród
1.
Zwycięzca konkursu będzie mógł odebrać przysługującą mu nagrodę za pośrednictwem Poczty
Polskiej SA - poprzez nadanie przez Organizatora paczki na adres wskazany przez Zwycięscy konkursu.
2.
Zwycięzca w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o wygranej, prześle na adres mailowy
wskazany przez Organizatora- adres pod który ma zostać dostarczona przesyłka.
3. Prawo zwycięzcy konkursu do nagrody wygasa w następujących przypadkach:
a) nieprzesłanie informacji o których mowa w ust. 2. we wskazanej formie i terminie, jest jednoznaczne
z rezygnacją z odbioru nagrody, oraz w związku z powyższym nie przysługują Zwycięscy żadne
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roszczenia
względem
Organizatora.
b) nieodebrania przez Zwycięzcę konkursu przesyłki zawierającej nagrodę, pomimo podjęcia próby
doręczenia,
zgodnie
z
procedurami
przyjętymi
przez
Pocztę
Polską,
c) niedoręczenia przesyłki zawierającej nagrodę ze względu na podanie w mailu o którym mowa w ust.
2 ) niniejszego paragrafu, błędnych lub niepełnych danych niezbędnych do doręczenia przesyłki.
4. Jeśli nagroda nie spełni oczekiwań Zwycięzcy konkursu, nie przysługuje mu z tego tytułu
jakiekolwiek roszczenie względem Organizatora
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy, oraz uszkodzenie przesyłki przez Pocztę
Polską SA.
6. Organizator jest uprawniony do swobodnego dysponowania nagrodą, do której prawo Zwycięzcy
konkursu wygasło.
7. Organizator za pośrednictwem Poczty Polskiej SA wyśle nagrody Zwycięzcą konkursu w ciągu 14
dniu od daty przesłania przez Zwycięzcę prawidłowego adresu pod który ma zostać dostarczona
nagroda.
§5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być
dokonywane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem
wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w
każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje należy zgłaszać
w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora (tj. ul. Żniwna 10/14, Łódź 94-250),
dopisując na kopercie „KONKURS Nasz Top Secret - REKLAMACJA”.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane osoby je składającej co najmniej takie, aby
można było dokonać jej identyfikacji - imię i nazwisko oraz adres zwrotny, a także wskazanie
przyczyn dokonania zgłoszenia reklamacyjnego - i jeśli to konieczne - wraz z uzasadnieniem (dalej
Reklamacje).
3. Prawidłowo złożone reklamacje - tj. w terminie i przesłane na adres Organizatora, o którym mowa
w § 1 ust.1. - rozpatruje Organizator, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.
4. O rozpatrzeniu Reklamacji, Organizator zawiadomi osobę ją składająca pismem przesłanym listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w Reklamacji.
§6 Ochrona Danych Osobowych
1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika Konkursu. Administratorem danych
osobowych przekazanych w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator - Top Secret Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Żniwna 10/14, 92250 Łódź.
2.Dane osobowe Uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 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
(dalej: RODO) wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz do podjęcia niezbędnych
działań do wydania Nagrody. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego
zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w
zależności co nastąpi pierwsze.
3. Każdy Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
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4.Każdy Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił
Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że Uczestnik
nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
7. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Uczestnik
Konkursu będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika
Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
§7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepie internetowym dostępnym pod
adresem www.topsecret.pl.
2. Zwycięzca wyraża zgodę na ewentualne opublikowanie informacji związanych z uczestnictwem w
Konkursie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a w szczególności na stronach
internetowych Organizatora, na profilu oficjalnym profilu Facebook i Instagram Organizatora, a także
zgadza się na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie
mogą naruszać praw słusznie nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek
z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą
Organizatora oraz Uczestnika. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana, w taki sam
sposób, w jaki został ogłoszony Regulamin.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie sprawy spory wynikłe z tytuły wykonania zobowiązań związanych z organizacją Konkursu
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Organizatora.

Wersja obowiązująca Regulaminu z dnia 16 października 2019 roku, weszła w życie z dniem publikacji
tj. 16.10.2019 zastępując Regulamin konkursu obowiązujący od dnia 14 października 2019 roku.
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