Regulamin konkursu „Tenisowy Finał”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia
konkursu pod nazwą “Tenisowy Finał” (zwanego dalej „Konkursem”).
1.2. Organizatorem Konkursu jest 180heartbeats/JvM spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 8A
lok 5, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 403639, NIP: 7010079202 (zwana dalej
“Organizatorem”).
1.3. Konkurs jest realizowany na zlecenie BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 11571, NIP 5261008546, posiadającej kapitał
zakładowy w wysokości 147 593 150,00 zł, (zwanej dalej „Bankiem BNP Paribas”).
1.4. Konkurs organizowany jest w celu promocji marki BNP Paribas oraz turnieju
tenisowego BNP Paribas Poland Open.
1.5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz może odbywać się wyłącznie na
zasadach określonych w Regulaminie.
1.6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.7. W Konkursie może brać udział osoba, która (dalej również „Uczestnik”):
1.7.1. ukończyła 18 lat;
1.7.2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
1.7.3. uczestniczy w Konkursie w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art.
22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z
dnia 2017.03.02 z późn. zm.) (dalej zwanej „Kodeksem cywilnym”);
1.7.4. ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej;
1.7.5. posiada konto na Facebooku.
1.8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i
Banku BNP Paribas oraz ich krewni lub powinowaci, w tym ich wstępni, zstępni,
małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z tymi pracownikami w
stosunku przysposobienia.
1.9. Konkurs organizowany jest na zasadzie przyrzeczenia publicznego zgodnie z
przepisami art. 919 – 921 Kodeksu cywilnego. Organizator jest przyrzekającym
nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
1.10. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad
zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez
uczestnika Konkursu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z
udziału w Konkursie. Oświadczenie o wykluczeniu z udziału w Konkursie może
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nastąpić w formie wiadomości e-mail lub wiadomości bezpośredniej za
pośrednictwem Facebooka.
1.11. Regulamin
Konkursu
dostępny
jest
w
Internecie
pod
adresem
www.bit.ly/TenisOpenKonkursFinal oraz w biurze Organizatora pod wyżej podanym
adresem Organizatora.
1.12. Konkurs przeprowadzany jest z wykorzystaniem profilu BNP Paribas na Facebooku
(dalej
zwanego
„Profilem”)
pod
adresem
https://www.facebook.com/BNPParibasBankPolska.
1.13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany
przez serwis Facebook oraz nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie jest
odpowiedzialny za Konkurs, w tym za jego przeprowadzenie. Uczestnicy Konkursu
nie będą mieli roszczeń wobec Facebooka w związku z Konkursem.
2. Zasady Konkursu
2.1. Zgłaszać udział w Konkursie będzie można od godziny 16.00 dnia 27.07.2022 r. do
godziny 23:59 dnia 28.07.2022 r. Ww. przedział czasowy będzie zwany dalej
Okresem Zgłoszeń.
2.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy odpowiedzieć na jedno pytanie otwarte
zawarte w poście na Profilu. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem.
2.3. Wysłanie odpowiedzi w Okresie Zgłoszeń wymaga akceptacji Regulaminu, a zatem
wysłanie odpowiedzi oznacza zgłoszenie udziału w Konkursie na warunkach
określonych Regulaminem. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
będzie dalej zwane „Zgłoszeniem”.
2.4. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia. Niezależnie od liczby Zgłoszeń
Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę w całym Konkursie, a ocenie
poddana będzie jedynie pierwsza odpowiedź Uczestnika.
2.5. Uczestnik musi być wyłącznym autorem Zgłoszenia.
2.6. Odpowiedź na pytanie otwarte nie może zawierać treści:
2.6.1. bezprawnych, wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami,
niniejszym Regulaminem, lub zasadami współżycia społecznego,
naruszających przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa osobiste
osób trzecich;
2.6.2. w których pojawia się alkohol, wyroby tytoniowe lub narkotyki lub elementy
kojarzące się z alkoholem, wyrobami tytoniowymi lub narkotykami, jak również
na których pojawiają się elementy lub symbole kojarzące się z grami
hazardowymi;
2.6.3. przedstawiających Organizatora lub Bank BNP Paribas w złym świetle lub
naruszających prawa lub dobra osobiste Organizatora lub Bank BNP Paribas;
2.6.4. reklamowych, dotyczących innych podmiotów niż Bank BNP Paribas, w tym w
szczególności podmiotów konkurencyjnych względem Bank BNP Paribas;
2.6.5. sprzecznych z regulaminem Facebooka.
2.7. Osoba biorąca udział w Konkursie powinna:
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2.7.1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać Regulaminu;
2.7.2. powstrzymać się od działań mogących utrudnić lub zakłócić branie udziału w
Konkursie przez inne osoby;
2.7.3. powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w
przebieg Konkursu.
2.8. Organizator zastrzega, że może odmówić możliwości uczestnictwa w Konkursie danej
osobie lub osobom, lub może takie osoby z Konkursu wykluczyć na dowolnym etapie
Konkursu oraz po jego zakończeniu, jeżeli nie spełniają kryteriów uczestnictwa w
Konkursie, lub naruszyły albo naruszają zasady Konkursu.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu
3.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła 3-osobową komisję
konkursową (zwaną dalej „Komisją”).
3.2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy dokonali Zgłoszenia, w tym udzielili
odpowiedzi na pytanie otwarte. Komisja wyłoni 6 zwycięzców Konkursu (dalej
„Zwycięzca”). Komisja może nie wyłonić Zwycięzcy, jeżeli w ocenie Komisji żaden z
Uczestników nie wykona zadania poprawnie. Zwycięzcy zostaną poinformowani o
wygranej do godziny 23:59 dnia 29.07 r. za pośrednictwem wiadomości prywatnej na
Facebooku.
3.3. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody I stopnia i 3 nagrody II stopnia.
3.4. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu Komisja oceni kreatywność odpowiedzi na
pytanie otwarte.
3.5. Kryteriami oceny odpowiedzi na pytanie otwarte przez Komisję będzie oryginalność,
pomysłowość i humor. Komisja będzie dokonywała oceny według własnego uznania.
3.6. Nagrody w postaci podwójnego biletu na półfinałowy lub finałowy mecz turnieju BNP
Paribas Poland Open otrzyma nie więcej niż 6 Zwycięzców wyłonionych przez
Komisję.
3.7. W odpowiedzi na powiadomienie o zostaniu zwycięzcą, Zwycięzca zobowiązany jest
przesłać wiadomość zawierającą swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu na
potrzeby wydania Nagrody. Organizator może kontaktować się ze Zwycięzcami
również w sprawach wskazanych w zdaniu poprzedzającym.
3.8. W przypadku nieuzyskania od Zwycięzcy informacji wskazanych w punkcie
powyższym w terminie 8 godzin od chwili kontaktu od Organizatora, Organizator
będzie uprawniony do wykluczenia takiego Zwycięzcy z Konkursu i przyznania
Nagrody innemu Uczestnikowi, jak również do wykluczenia takiego Zwycięzcy z
Konkursu i nieprzyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
4. Nagroda
4.1. W Konkursie przyznawane są 3 nagrody I stopnia i 3 nagrody II stopnia.
4.2. Nagroda rzeczowa II stopnia to podwójny bilet na półfinałowy mecz turnieju podczas
BNP Paribas Poland Open w dniu 30.07.2022 r. Wartość nagrody II stopnia to 360
zł.
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4.3. Nagroda rzeczowa I stopnia to podwójny bilet na finałowy mecz turnieju podczas
BNP Paribas Poland Open w dniu 31.07.2022 r. Wartość nagrody I stopnia to 540 zł.
4.4. Razem z nagrodą rzeczową przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości
11,11% wartości nagrody rzeczowej.
4.5. Ww. dodatkowa nagroda pieniężna nie podlegająca wypłacie Zwycięzcy, a
przeznaczona jest na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych od przekazanej w Konkursie nagrody rzeczowej.
4.6. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od nagrody rzeczowej
przyznanej w Konkursie zostanie pobrany przez Organizatora i wpłacony na rachunek
właściwego organu podatkowego zgodnie z odpowiednimi przepisami.
4.7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną nagrodę lub inny
rodzaj przysporzenia lub świadczenia, w szczególności nie jest dopuszczalna
wypłata wartości Nagrody w gotówce. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do
Nagrody osobom trzecim.
4.8. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody lub utraty przez Uczestnika
prawa do Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody
innemu Uczestnikowi lub przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi wyłonionemu
przez Komisję Konkursową, według kryteriów określonych Regulaminie.
5. Prawa własności intelektualnej
5.1. Uczestnik Konkursu musi być wyłącznym autorem odpowiedzi na pytanie otwarte
(dalej zwanej „Odpowiedzią”). Uczestnik musi posiadać uprawnienia do
rozporządzania i korzystania z Odpowiedzi na potrzeby uczestnictwa w Konkursie
zgodnie z Regulaminem.
5.2. Uczestnik Konkursu z chwilą udzielenia Odpowiedzi udziela Organizatorowi i
Bankowi BNP Paribas nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej co
do czasu i terytorium licencji na korzystanie z Odpowiedzi na potrzeby
rozstrzygnięcia Konkursu. Licencja uprawnia Organizatora i Bankowi BNP Paribas
do korzystania z odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:
5.2.1. powielanie Odpowiedzi w całości lub w części za pomocą dowolnych środków
i technik;
5.2.2. utrwalanie, przechowywanie i zwielokrotnianie Odpowiedzi za pomocą
dowolnych środków i technik;
5.3. Zwycięzca Konkursu, z chwilą uzyskania statusu Zwycięzcy upoważnia Organizatora
i Bank BNP Paribas do korzystania z nazwy konta na Facebooka, z którego korzysta
biorąc udział w Konkursie w zakresie określonym ww. licencją oraz na potrzeby
informowania, że został Zwycięzcą.
5.4. Uczestnik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, rekompensaty lub zwrotu kosztów w
związku z udziałem w Konkursie oraz udzieleniem uprawnień i zgód określonych
Regulaminem. Świadczeniem wzajemnym Organizatora w zamian za udzielenie
przez Uczestnika uprawnień i zgód określonych Regulaminem jest możliwość udziału
w Konkursie.
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5.5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały podane przez
niego w treści odpowiedzi konkursowej. W szczególności publikując jakiekolwiek
treści lub materiały w ramach Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada do nich
uprawnienia w zakresie pozwalającym na wykorzystanie w Konkursie zgodnie z
Regulaminem, a publikacja tych treści w ramach Konkursu nie narusza praw lub dóbr
osobistych osób trzecich.
6. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane do
Organizatora poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@180hb.com
lub pisemnie na adres 180heartbeats/JvM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 8A lok 5, 00-031 Warszawa w okresie
od daty rozpoczęcia Konkursu do upływu 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, pocztowy adres zwrotny lub adres
zwrotny e-mail osoby składającej reklamację oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
6.3. Osoba, która złożyła reklamację otrzyma odpowiedź na reklamację w terminie 30 dni
od otrzymania reklamacji przez Organizatora.
7. Dane osobowe
7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w
Konkursie jest Bank BNP Paribas oraz Organizator. Kontakt w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest na adres siedziby wskazany w par
1 lub na adres e-mail socialmedia@bnpparibas.pl.
7.2. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia
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 (dalej
RODO).
7.3. Organizator oraz Bank BNP Paribas przetwarzają dane osobowe w następujących
celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
7.3.1. dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu,
w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w oparciu o wyrażoną przez
Uczestnika zgodę, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
7.3.2. dane osobowe Zwycięzcy przetwarzane są dodatkowo w celu wydania
Nagrody i realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze,
związanych m.in. z rozliczeniem podatku dochodowego od nagród (art. 6 ust.
1 lit. c RODO),
7.4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora
(usługi IT i wsparcia technicznego), którym dostęp do danych jest niezbędny w celu
realizacji tych usług. W celu wydania Nagród, dostęp do danych osobowych
Zwycięzców będą mieć również podmioty świadczące usługi kurierskie i banki.
Podmioty te będą posiadać dostęp do danych tylko w celu i zakresie niezbędnym do
realizacji swoich zadań. Dane Zwycięzców mogą być także udostępnione właściwym
urzędom skarbowym w związku z rozliczeniem podatku dochodowego od nagród.
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7.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji Konkursu
i wydania Nagród, w tym dochodzenia, ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
W przypadku osób, które otrzymały Nagrody, dane będą przechowywane do czasu
upływu okresów wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zakresie do tego
niezbędnym.
7.6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do:
7.6.1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7.6.2. prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora, z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
7.6.3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody skutkuje niemożnością
dalszego udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody,
7.6.4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje
brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
7.8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych
decyzji, w tym profilowania.
8. Informacje dodatkowe
8.1. W razie zaistnienia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą wynikającego z
zawartej z konsumentem umowy konsument ma możliwość skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
8.2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów pozasądowego rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne
w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/
8.3. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
8.3.1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu;
8.3.2. jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu;
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8.3.3. może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy
Fundacji Konsumentów (https://konsumenci.org/) pod adresem email
sekretariat@konsumenci.org,
9. Postanowienia końcowe
9.1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem
180heartbeats/JvM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Szpitalna
8A lok 5, 00-031 Warszawa oraz na stronie internetowej pod adresem
www.bit.ly/TenisOpenKonkurs

9.2.

W przypadku zmiany danych podanych przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany
jest do powiadomienia Organizatora o zmianie.

9.3.

W odniesieniu do stosunków prawnych między Organizatorem a osobą biorącą
udział w Konkursie wyłączone jest stosowanie wzorców umownych tej osoby
(dotyczy to w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umowy,
regulaminów itp.).

9.4.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9.5.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w
Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. W szczególności Uczestnik
zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego
zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora, w tym zobowiązuje się do
niedekompilowania kodów, nie wykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę
danych, nie ingerowania w oprogramowanie komputera mające na celu zmianę
przebiegu Konkursu.

9.6.

Niniejszy Regulamin inne stosunki prawne w nim uregulowane podlegają prawu
Rzeczypospolitej Polskiej.
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