
1. Definicje 

1.1 GetHero – GETHERO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29,  wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000226250, NIP 6422878449, reprezentowaną 

przez: Paweł Kowalczyk – Członek Zarządu, Łukasz Walczak - Członek Zarządu; rozumiane też jako 

“Organizator”  

1.2 ZOTT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Chłodnicza 6, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000044920, NIP 8990204006, reprezentowaną przez: 

Michał Piłat – Prokurent, Ireneusz Wuwer – Prokurent, rozumiane też jako „Zleceniodawca 

konkursu” 

1.3 Konkurs – konkurs o nazwie „BRB Time to Equip”, organizowany w ramach landing page 

(www.montesnack.pl) 

1.4 Uczestnik – osoba fizyczna, która ma prawo uczestnictwa w Konkursie. 

1.5 Praca Konkursowa – wykonane przez Uczestnika zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt. 3.3 

(a) Regulaminu. 

 

2. Postanowienia ogólne 

2.1 Regulamin określa zasady i sposób uczestnictwa w Konkursie. 

2.2 Organizatorem Konkursu jest GetHero. GetHero odpowiada za przeprowadzenie Konkursu oraz 

jego prawidłową organizację. 

2.3 Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami 

podawanymi GetHero. 

2.4 W ramach Konkursu zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika jakichkolwiek treści o charakterze 

bezprawnym oraz wulgarnym. 

2.5 Działanie sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa może 

skutkować wykluczeniem z Konkursu i utratą statusu Uczestnika, o którym to fakcie GetHero 

poinformuje Uczestnika w drodze wiadomości e-mail przesyłając stosowne uzasadnienie decyzji w 

powyższym zakresie. 

2.6 Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji niezbędnego oprogramowania. Korzystanie z 

niektórych funkcjonalności formularza konkursowego, dostępnego pod adresem 

www.montesnack.pl (i za pomocą którego Uczestnik przesyła Pracę Konkursową) może być 

uzależnione od zainstalowania oprogramowania Java, Java Script i zaakceptowania plików cookie. 

2.7 Poprzez udział w rozgrywkach uczestnicy akceptują niniejszy regulamin.  

2.8 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu do momentu rozpoczęcia 

Konkursu oraz w jego trakcie. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, jak w 



szczególności: zmiana przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, nałożenie na 

Organizatora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni 

wpływ na treść Regulaminu, zmiana zakresu świadczonych usług, przeciwdziałanie nadużyciom, 

usprawnienie świadczenia usług. Zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie z dniem ich 

opublikowania na stronie internetowej pod adresem URL: www.montesnack.pl Organizator 

poinformuje Uczestników o zmianach Regulaminu poprzez odpowiedni komunikat na stronie 

internetowej (www.montesnack.pl). Uczestnicy są zobowiązani do bieżącego monitorowania 

zmian Regulaminu opublikowanego pod ww. adresem. Dalsze uczestnictwo w Konkursie po 

dokonaniu zmian w Regulaminie uważa się za akceptację zmienionych zapisów Regulaminu.  

2.9 Kwestie nieopisane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą na bieżąco przez Organizatora lub 

przez koordynatora wyznaczonego przez Organizatora.  

2.10 W spornych sytuacjach dotyczących przebiegu Rozgrywek rozstrzygająca będzie decyzja 

koordynatora. 

 

3. Zasady Konkursu 

3.1 Konkurs trwa od 10 października od godziny 09:00 do 20 listopada 2022 roku do godziny 23:59 przy 

czym: 

3.1.1  Pierwszy etap konkursu, w którym rozdane zostaną nagrody pocieszenia opisane w punkcie 

3.5 zostanie rozstrzygnięty dnia 27 października2022 roku do godziny 23:59. 

3.1.2 Drugi etap konkursu, w którym rozdane zostaną nagrody główne opisane w punkcie 3.6 

zostanie rozstrzygnięty dnia 20 listopada 2022 roku do godziny 23:59.  

3.2 W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki: 

3.2.1 posiadać aktywną zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej poprzez e-mail od 

GetHero 

3.2.2 wypełnić i przesłać formularz konkursowy (znajdujący się pod adresem www.montesnack.pl w 

terminie wskazanym w pkt. 3.1 Regulaminu powyżej, 

3.2.3 zaakceptować Regulamin. 

3.3 Zasady i przebieg Konkursu 

3.3.1 Zadanie konkursowe polega na przesłaniu formularza konkursowego (www.montesnack.pl) 

uwzględniającego wybór trzech zestawów ekwipunku dla ambasadorów oraz wymyślenia 

kreatywnej nazwy dla każdego z nich.  

3.3.2 Zwycięzca główny Konkursu zostanie wyłoniony w drodze głosowania komisji konkursowej, 

złożonej z czterech członków będących przedstawicielami GetHero i Zleceniodawcy Konkursu, 

przy uwzględnieniu następujących kryteriów oceny Pracy Konkursowej: 



3.3.2.1 zgodność Pracy Konkursowej z tematem Konkursu, 

3.3.2.2 kreatywność Pracy Konkursowej. Komisja wybierze 27 zwycięzców, którzy wezmą 

udział w grze miejskiej nagrywanej na kanały YouTube ambasadorów oraz 60 zwycięzców 

nagród pocieszenia.  

3.4 Nagrody pocieszenia:  

3.4.1 50x zestaw zawierający plecak Monte Snack, myszkę gamingową, podkładkę pod myszkę, 

doładowanie do gier, 3x Monte Snack. Łączna wartość 1 zestawu wynosi 634 zł brutto.  

3.4.2 10x zestaw zawierający plecak Monte Snack, myszkę gamingową, podkładkę pod myszkę, 

doładowanie do gier, 3x Monte Snack, 1x słuchawki gamingowe, klawiaturę gamingową.  

Łączna wartość 1 zestawu wynosi 1284 zł brutto.  

3.5 Nagrody główne:  

3.5.1 27x udział w grze miejskiej (gry odbędą się w trzech wybranych miastach; gry relacjonowane 

na kanałach YouTube ambasadorów) 

3.5.2 18x zestaw zawierający plecak Monte Snack, konsolę Nintendo Switch, 1x słuchawki 

gamingowe, doładowanie do gier, 3x Monte Snack. Łączna wartość 1 zestawu wynosi 2209 zł 

brutto. 

3.5.3 9x zestaw zawierający plecak Monte Snack, Laptop, fotel gamingowy, doładowanie do gier, 3x 

Monte Snack. Łączna wartość 1 zestawu wynosi 9859 zł brutto.  

3.6 Zwycięzca główny Konkursu zostanie wyłoniony w drodze głosowania komisji konkursowej, 

złożonej z czterech członków będących przedstawicielami GetHero, przy uwzględnieniu 

następujących kryteriów oceny Pracy Konkursowej: 

3.6.1 zgodność Pracy Konkursowej z tematem Konkursu, 

3.6.2 kreatywność Pracy Konkursowej.  

3.7 Komisja wybierze 27 zwycięzców, którzy wezmą udział w grze miejskiej nagrywanej na kanały 

YouTube ambasadorów oraz 60 zwycięzców nagród pocieszenia 

3.8 Po rozstrzygnięciu Konkursu GetHero poinformuje zwycięzców o wygranej za pośrednictwem 

wiadomości e-mail. W braku odpowiedzi na ww. wiadomość e-mail w terminie wskazanym w pkt. 

3.1 Regulaminu, GetHero ponowi jednokrotnie próbę kontaktu.  

3.9 Nagrody zostaną wydane zwycięzcy głównemu pod warunkiem, że udzieli on odpowiedzi na 

wiadomość GetHero o wygranej w ciągu 72h od momentu jej wysłania. Brak odpowiedzi w ww. 

terminie na dwukrotną próbę kontaktu ze strony GetHero skutkuje utratą prawa do przyznanej 

nagrody. GetHero skontaktuje się wówczas mailowo z kolejnym zwycięzcą rezerwowym w celu 

przyznania i wydania nagrody. W takim przypadku procedurę, o której mowa w pkt. 3.4 (c)-(d) 

Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

3.10 Wszystkie nagrody zostaną rozesłane do zwycięzców najpóźniej do 30 listopada 2022 roku. 



3.11 Za odprowadzenie podatku dochodowego od nagród odpowiada GetHero (płatnik podatku 

dochodowego od osób fizycznych) oraz podatku VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania nagród. 

 

4. Prawa autorskie 

4.1 Uczestnik potwierdza, że jest autorem Pracy Konkursowej oraz że przysługuje mu pełnia autorskich 

praw majątkowych i osobistych do tej Pracy. 

4.2 Uczestnik zgłaszając się do udziału w Konkursie udziela nieodpłatnej, bezterminowej licencji na 

przetwarzanie lub wykorzystanie Pracy Konkursowej przez GetHero w celu przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia Konkursu, w tym do opublikowania wykonanych Zadań Konkursowych na profilu 

https://www.instagram.com/monte.snack/ na portalu Instagram oraz na stronie internetowej 

www.montesnack.pl. 

4.3 Z chwilą wydania nagrody Zleceniodawca Konkursu nabywa autorskie prawa majątkowe do 

zwycięskiej Pracy Konkursowej na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Zleceniodawca Konkursu uprawniony 

jest do: 

4.3.1 utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

4.3.2 zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

4.3.3 wprowadzania do obrotu, 

4.3.4 wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

4.3.5 publicznego udostępniania Pracy Konkursowej, 

4.3.6 tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian. 

4.4 Jednocześnie Zwycięzca: 

4.4.1 zgadza się na opracowanie przez Zleceniodawcę Konkursu Pracy Konkursowej i wprowadzenie 

do niej zmian, w szczególności na jej tłumaczenie, przeróbkę lub adaptację, 

4.4.2 upoważnia Zleceniodawcę Konkursu do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej 

oraz jej opracowań na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w pkt. 4.3 Regulaminu 

powyżej. 

4.5 Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw 

majątkowych lub osobistych osób trzecich oraz za inne bezprawne działania w związku z 

Konkursem. 

 

5. Zakaz przesyłania treści bezprawnych.  



5.1 Niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika w ramach udziału w Konkursie treści o 

charakterze bezprawnym, stanowiących naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:  

5.1.1 obscenicznych lub wulgarnych,  

5.1.2 nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, 

przynależność państwową, orientację seksualną,  

5.1.3 obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość,  

5.1.4 propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu lub komunizmu, 

oraz kwestionujące fakty historyczne,  

5.1.5 naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, w tym Organizatora, a w 

szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa autorskie, 

prawa do wizerunku lub inna dobra osobiste innych osób w tym Organizatora i innych 

Uczestników,  

5.1.6 naruszających lub mogących naruszyć prawa do oznaczeń geograficznych, znaków 

towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych 

chronionych oznaczeń pochodzenia towarów i usług ,  

5.1.7 promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych,  

5.1.8 spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania 

systemu informatycznego Organizatora lub innych Uczestników.  

 

6. Reklamacje i inne zapytania 

6.1 Wszelkie reklamacje oraz wszelkie inne zapytania związane z uczestnictwem w Konkursie można 

przesyłać na adres email: konkurs@gethero.pl wskazując imię, nazwisko, powód reklamacji lub 

kontaktu oraz oczekiwane rozwiązanie (jeśli ma zastosowanie). 

6.2 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez GetHero. 

W tym samym czasie GetHero postara się udzielić odpowiedzi na pozostałe wiadomości 

Uczestników. 

 

7. Dane osobowe 

7.1 Administratorem danych osobowych:  

7.1.1 uczestników Konkursu (w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, 

numeru telefonu), 

7.1.2 laureatów nagród, o których mowa w ust. 3.4 Regulaminu (imię i nazwisko, adres e-mail, adres 

korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania, 



dane niezbędne do wykonania obowiązków związanych z zapłatą podatku dochodowego od 

Nagrody - w szczególności informacje dotyczące Urzędu Skarbowego właściwego dla 

Uczestnika) jest Zleceniodawca konkursu. Dane osobowe pozyskiwane są od każdego z 

uczestników.  

7.2 We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

z Administratorem na adres rodo@zott.com.pl lub pisemnie na adres pocztowy Administratora 

wskazany powyżej. 

7.3 Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych na 
podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w celu 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz doręczenia Zwycięzcom 
nagród. 

7.4 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady 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.  

7.5 Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem przez Uczestników do Konkursu w 

celu: 

7.5.1. realizacji postanowień Regulaminu na podstawie jego akceptacji przez Uczestnika konkursu 

art. 6 ust. 1 lit. b), 

7.5.2. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym między innymi Ustawy o 

rachunkowości) ciążących na Administratorze m.in. w związku z nagrodami przyznawanymi w 

ramach konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

7.5.3. dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, co 

stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

7.5.4. komunikacji z uczestnikami konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

7.5.5. rozpatrywania reklamacji związanych z konkursem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

7.6 Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie. Uczestnik, na etapie składania Zgłoszenia konkursowego akceptuje 

Regulamin Konkursu  

7.7 Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę danych osobowych. 

7.8 Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagrody, a także przez okres konieczny do rozliczenia 

przyznania Nagród przez Urząd Skarbowy i przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z 

przeprowadzenia Konkursu i rozliczenia Nagród – nie dłużej jednak niż okres 6 lat.  

mailto:rodo@zott.com.pl


7.9 Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.   

7.10 W celu skorzystania przez Uczestnika z przysługujących mu praw dotyczących ochrony jego 

danych osobowych, Uczestnik przesyła stosowny wniosek lub pytanie związane z przetwarzaniem 

jego danych osobowych do Administratora danych osobowych na adres e-mail: rodo@zott.com.pl 

lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zott Polska Sp. z o.o., ul. Chłodnicza 6, 45-315 

Opole 

7.11 Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7.12 Dostęp do danych osobowych Uczestników uzyskają upoważnieni pracownicy Administratora. 

Administrator danych osobowych może udostępnić lub powierzyć (w drodze umowy zawartej na 

piśmie ) innemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celach i w zakresie 

związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu np. firmom kurierskim, dostawcom usług 

informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne. Podmioty te 

przetwarzając dane osobowe Uczestników muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe i spełniały wymogi RODO. 

7.13 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb organizacji 

i rozstrzygnięcia Konkursu. 

 


