
REGULAMIN KONKURSU –„ 5 dniowy pobyt w Kospark w Przyjezierzu” 

Organizatorem konkursu „ 5 dniowy pobyt w Kospark w Przyjezierzu” zwanego dalej "Promocją", 

jest:  

Vena Style  Sp. z o. o., ul. Polna 7A, 62-330 Nekla 

Nr KRS 0000329929 , Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego,  Kapitał Zakładowy   3 300 000,00 zł, NIP 789-17-24-280 

Zwaną w dalszej części Regulaminu "Organizatorem". Fundatorem nagrody głównej w Konkursie jest 

Kospark, Przyjezierze, ul. Świerkowa 1, 88-324 Jeziora Wielkie 

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Czas trwania konkursu obejmuje 

okres od 15 lipca do 31 lipca 2018 roku. Losowanie odbędzie się 31 lipca  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1  Polub Naszą stronę na Facebooku. 

2  Udostępnij konkursowy post na swoim profilu. 

3  Napisz w komentarzu ,,Kospark udane wakacje,, 

4  Po wszystkim napisz do Nas w wiadomości prywatnej - ZROBIONE 

Spośród Uczestników  zostanie wyłoniona JEDNA osoba, która otrzyma nagrodę główną. 

5 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Kospark, a także członkowie ich rodzin oraz osoby 

najbliższe.  

Nagrodą w „Promocji” jest 5 dniowy pobyt w Kospark w Przyjezierzu. 

Wartość nagrody uzależniona jest od terminu w jakim Zwycięzca będzie chciał zrealizować bon 

konkursowy. 

   *Termin realizacji wygranej  zostanie uzgodniony indywidualnie ze Zwycięzcą. Przy czym odbiór 

nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę. 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.                                                                                                    

NAGRODA I ZASADY JEJ PRZYZNANIA  

 

1/ PONIŻEJ kwoty 1999,00 ZL. NAGRODA WYGRANA W KONKURSIE (KONKURS 

UDOSTĘPIONY MUSI BYĆ POPRZEZ ŚRODEK MASOWEGO PRZEKAZU ) ZWOLNIONY Z 

PODATKU  

2/POWYŻEJ kwoty 2000 ZŁ- NAGRODA OPODATKOWANA JAK PONIŻEJ 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nagrody uzyskane z konkursach są opodatkowane 

według ryczałtowej stawki 10% wartości nagrody. Płatnikiem powyższego podatku od nagród w 

konkursie jest podmiot wydający nagrodę / organizator konkursu. Laureat nie odpowiada wówczas za 



żadne rozliczenia z urzędem skarbowym – robi to organizator konkursu. Organizator wpłaca podatek i 
do końca stycznia 2019 składa PIT.  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vena Style Sp. z o.o. ul. Polna 7A, 
     62-330 Nekla  
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych 
Ośrodka letniskowego Kospark- na podstawie Art. 6 ust.1 pkt. b ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. 
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w 
realizacji usług Ośrodka letniskowego Kospark 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia umowy 
w celach: 
- finansowo-księgowych, na podstawie art.6 ust. 1 pkt. c  
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym 
art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa 
podatkowego 
- obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6  ust.1 pkt. f, RODO 
- prawnie uzasadnionego interesu firmy Vena Style Sp. z o.o., do czasu wygaśnięcia okresu 
roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym   
- prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6  ust.1 pkt. f, RODO – prawnie 
uzasadnionego interesu firmy Vena Style Sp. z o.o.  
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową realizacji usługi/umowy 
 
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celach marketingowych. Ponadto oświadczam, iż zostałam/em 
poinformowana/y o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie. 
 
Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa - na terenie Ośrodka letniskowego 
Kospark znajdują się kamery monitoringu wizyjnego. Zarejestrowany obraz jest usuwany po 
7 dniach od daty nagrania.  
  
Jeśli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych prosimy o odesłanie informacji. 

Brak odpowiedzi z Państwa strony równoznaczny jest z akceptacją. 

 


