Regulamin konkursu „Sprzedawaj z nami JAWOR Mineral”
(dalej „Regulamin”)

§1 Definicje

1. Organizator – Jawor Zdrój sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Półłanki 62a, kod
30-740 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Kraków – Podgórze w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000736248, o kapitale zakładowym w
wysokości 5000 zł, NIP 6793170549, REGON 380489564.
2. Administrator:
a. Jawor Zdrój sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Półłanki 62a, kod 30-740
Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Kraków – Podgórze w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000736248, o kapitale zakładowym w
wysokości 5000 zł, NIP 6793170549, REGON 380489564.
Adres IOD: Inspektor Ochrony Danych, Jawor Zdrój sp. z o.o., 30-740-Kraków, ul.
Półłanki 62a; e-mail: iod@jawor-zdroj.pl
3. Konkurs – akcja promocyjna organizowana przez Organizatora.
4. Produkt
a. Woda mineralna Jawor Mineral 1,5l gazowana
b. Woda mineralna Jawor Mineral 1,5l lekko gazowana
c. Woda mineralna Jawor Mineral 1,5l niegazowana
d. Woda mineralna Jawor Mineral 0,5l gazowana
e. Woda mineralna Jawor Mineral 0,5l lekko gazowana
f. Woda mineralna Jawor Mineral 0,5l niegazowana
5. Dystrybutor – podmiot będący klientem Organizatora prowadzący działalność
gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezależnie od formy prawnej, w
której prowadzona jest ta działalność, współpracujący z Organizatorem w ramach sieci
sprzedaży pośredniej.
6. Uczestnik – osoba fizyczna, która zgłosiła swój udział w Konkursie, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu, a która zajmuje się sprzedażą produktów w imieniu
Dystrybutora - bez względu na rodzaj łączącego ją z Dystrybutorem stosunku
prawnego.
7. Paleta – platforma do transportowania Produktu
a. Dla Produktu o pojemności 0,5 L – nośność wynosi 1440 butelek
b. Dla Produktu o pojemności 1,5 L – nośność wynosi 504 butelki

8. Formularz Zgłoszenia do Konkursu – dostarczony przez Uczestnika formularz
zawierający dane osobowe, zgodę na ich przetwarzanie oraz akceptację regulaminu
konkursu, będący Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
9. Formularz Raportu Sprzedaży Produktów – raport ze sprzedaży Produktów wraz ze
wskazaniem osiągniętego poziomu sprzedaży przez każdego z Uczestników
przedstawiany przez Dystrybutorów i będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
10. Formularz Potwierdzenia Odbioru Karty – formularz, który podpisują uczestnicy
odbierając kopertę zbiorczą z kartą przedpłaconą, będący Załącznikiem nr 3 do
Regulaminu.
11. Regulamin Kart Przedpłaconych dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw w
Banku Millennium S.A. – zasady korzystania z kart przedpłaconych Millenium
dostarczone przez bank obsługujący, będące załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
12. Punkty – przelicznik używany w Konkursie, a odpowiadający butelkom sprzedanych
Produktów zgodnie z zasadami opisanym w Regulaminie.
13. Karty Przedpłacone – przedpłacone karty wydane przez Bank Millenium S.A. będące
nagrodą w Konkursie, dostarczane wraz z Formularzem Potwierdzenia Odbioru Karty.
14. Lista Laureatów Konkursu – przygotowana po weryfikacji Formularzy Raportu
Sprzedaży Produktów lista zawierająca dane Uczestników (imię, pierwsza litera
nazwiska, Dystrybutor) Konkursu, kolejkująca ich zgodnie z liczbą przyznanych
Punktów.
15. Komisja konkursowa – organ kolegialny, składający się co najmniej z 3
przedstawicieli Organizatora, odpowiadający za prawidłowy przebieg Konkursu, w tym
procedurę reklamacyjną.

§2 Czas trwania sprzedaży promocyjnej

1. Okres promocyjny Konkursu, obejmujący honorowaną sprzedaż Produktów trwa od
4.11.2019 r. do 31.12.2020 r. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 4.11.2019 do
17.12.2020 r.

§3 Przystąpienie do konkursu

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne
2. Uczestnik zainteresowany udziałem winien wyrazić taką wolę Organizatorowi, poprzez
wysłanie do dnia 17.12.2020 r. skanu lub zdjęcia Formularza Zgłoszenia do konkursu,
stanowiącego załącznik nr 1, wyłącznie na adres biuro@jawor-zdroj.pl. Oryginał
Formularza Zgłoszeniowego do Konkursu Uczestnik ma obowiązek wysłać w terminie
14 dni, liczonych od dnia przesłania e-mailem skanu lub zdjęcia, listem poleconym na
adres Organizatora, ul. Półłanki 62a, 30-740 Kraków. W Formularzu Zgłoszeniowym
do Konkursu Uczestnik podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel,

3.

4.

5.

6.

numer nip, dane teleadresowe właściwego dla siebie Urzędu Skarbowego, datę
urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, nazwę i adres Dystrybutora w imieniu którego
Uczestnik sprzedaje Produkty. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora, oraz oświadcza, że akceptuje regulamin Konkursu.
Uczestnik akceptując regulamin, wyraża zgodę na przekazanie do Organizatora
comiesięcznych danych sprzedażowych produktów promocyjnych przez Dystrybutora
wskazanego przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszenia do Konkursu.
Warunkiem wstępnym udziału w konkursie (poza warunkami ujętymi w ust. 2 powyżej)
jest jednorazowy zakup przez każdego z Uczestników czterech Palet dowolnego
Produktu przy założeniu, że nie istnieje możliwość mieszania Produktu na Palecie.
Do wzięcia udziału w konkursie przez Uczestnika, konieczne jest spełnienie łącznie
warunków o których mowa w ust. 2 i 3 z tym założeniem, że warunek z ust. 2 musi
poprzedzać w czasie warunek ujęty w ust. 3.
Po spełnieniu warunków, o których mowa w §3 ust. 2 i 3 przez Uczestnika, Organizator
wysyła Karty Przedpłacone na adres Dystrybutora wskazany w formularzu Zgłoszenia
do Konkursu w ciągu 30 dni roboczych od dnia przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia
do Konkursu. Karty Przedpłacone przekazywane są Uczestnikom przez Dystrybutorów.
Każda osoba odbierająca Kartę Przedpłaconą, składa podpis na Formularzu
Potwierdzenia Odbioru Karty, dołączonym do koperty zbiorczej. Dystrybutor wysyła
Formularz Potwierdzenia Odbioru Karty pocztą (przesyłka polecona) lub przesyłką
kurierską na adres Organizatora wskazany w §1. Powyższe dokumenty muszą wpłynąć
w terminie 14 dni od otrzymania Kart Przedpłaconych przez Dystrybutora, ale nie
później niż do 31.12.2020 r.
W przypadku niedochowania terminu o którym mowa w ust. 5 powyżej, Organizator
zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego dezaktywowania Karty Przedpłaconej oraz
obciążenia Dystrybutora kwotą 300 zł (trzysta złotych) tytułem kosztów poniesionych
przez Organizatora w procesie wytwarzania oraz wydania karty przez Millenium Bank.

§4 Zasady Konkursu

1. Rywalizacja w Konkursie polega na jak największej sprzedaży Produktów Organizatora
i uzyskaniu w związku z tą sprzedażą jak największej ilości Punktów.
2. Za każdą butelkę sprzedanego Produktu naliczana jest następująca liczba Punktów,
która następnie przeliczana jest na PLN:
a. Woda mineralna Jawor Mineral 1,5l gazowana = 1 pkt = 0,08 PLN
b. Woda mineralna Jawor Mineral 1,5l lekko gazowana = 1 pkt = 0,08 PLN
c. Woda mineralna Jawor Mineral 1,5l niegazowana = 1 pkt = 0,08 PLN
d. Woda mineralna Jawor Mineral 0,5l gazowana = 0,5 pkt = 0,04 PLN
e. Woda mineralna Jawor Mineral 0,5l lekko gazowana 0,5 pkt = 0,04 PLN
f. Woda mineralna Jawor Mineral 0,5l niegazowana 0,5 pkt = 0,04 PLN
3. Nie później niż do piątego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu sprzedaży,
Dystrybutorzy przekażą Organizatorowi Raport Sprzedaży Produktów wraz ze

wskazaniem osiągniętego poziomu sprzedaży przez każdego z Uczestników.
Dystrybutorzy wskazują powyższe na Formularzu Raportu Sprzedaży Produktów, który
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyznania Punktów Uczestnikowi
z tytułu sprzedaży o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, z przyczyn od niego
niezależnych.
5. W oparciu o przesłane przez Dystrybutorów raporty, Organizator sporządzi Listę
Laureatów Konkursu. Laureatami Konkursu zostanie trzech najlepszych Uczestników,
którzy w czasie trwania Konkursu osiągną najlepsze wyniki sprzedażowe przewidziana
jest nagroda dodatkowa opisana w §5 ust. 1b.
§5 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie są
a. karty przedpłacone Banku Millennium S.A. Wartość karty przedpłaconej stanowić
będzie wyrażona w złotych kwota stanowiąca równowartość Punktów zdobytych
przez danego Uczestnika.
b. Dodatkowe doładowania Kart Przedpłaconych – laureaci zajmujący trzy pierwsze
miejsca na Liście Laureatów Konkursu na koniec trwania Konkursu tj. do dnia
31.12.2020 r., otrzymują nagrodę dodatkową w postaci zasilenia karty
przedpłaconej o wartości odpowiednio:
• za I miejsce – 3000 zł
• za II miejsce – 2000 zł
• za III miejsce – 1000 zł
2. Każdy ze zwycięzców otrzyma również dodatkową nagrodę pieniężną na poczet
podatku dochodowego od osób fizycznych. Wskazana kwota nie jest wypłacana
zwycięzcy, postanowienia ust.3 poniżej stosuje się odpowiednio.
3. Przed wydaniem nagrody Organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
tym zakresie, pobierze od laureatów zryczałtowany podatek dochodowy od osób
fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody, który zostanie przez niego
odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego.
4. Nagrody po potrąceniu podatku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostaną doręczone
przez Organizatora, w terminie do czternastego dnia każdego miesiąca, poprzez
doładowanie posiadanej karty przedpłaconej, bez konieczności jej okazywania
Organizatorowi.
5. Nagrodę może odebrać tylko laureat Konkursu. Laureat ma prawo zrezygnować z
nagrody bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego.
6. Szczegółowe zasady korzystania z Kart Millennium zawarto w załączniku nr 4 do
Regulaminu – Zasady korzystania z Kart Millennium.
7. Każdorazowy dostęp do nagrody będącej Kartą Przedpłaconą możliwy będzie po
wprowadzeniu osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN). Zasady uzyskania numeru
PIN zostaną przekazane wraz z przesyłką zawierającą Kartę Przedpłaconą Millennium.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje Uczestników konkursu powinny być zgłaszane na piśmie powinny
być zgłaszane na piśmie do 31.01.2021, przy czym decyduje data wpływu reklamacji
do Organizatora. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe i adresowe Uczestnika
zgłaszającego reklamację, wskazanie zagadnienia, którego reklamacja dotyczy i
roszczenie.
2. Komisja konkursowa będzie dążyć do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany w
reklamacji listem poleconym.
3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestników Organizatorowi jest dobrowolne –
jednak bez ich podania nie istnieje możliwość wzięcia udziały w Konkursie.
4. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz
nie będą podlegały profilowaniu.
5. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest
Organizator. Przetwarzanie obejmuje w szczególności przeprowadzenie procedury
weryfikacji Zgłoszeń Uczestników, wyłowienia Laureatów i wydania nagród. Dane - o
których szczegółowo mowa w §3 ust.2 niniejszego Regulaminu - osobowe
przetwarzane są do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń w Konkursie.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich
poprawiania, uzupełniania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu oraz prawo ich przeniesienia.
Uczestnikowi przysługuje również praw do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do weryfikacji Zgłoszeń
Uczestników, wyłonienia Laureatów i wydania nagród. Administrator ms prawo
powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników do danych Dystrybutorów w
celu przekazania informacji o Uczestnikach, którzy zgłosili swój udział w Konkursie,
niezbędnej do przekazania przez odpowiedniego Dystrybutora comiesięcznych
Formularzy Raportu Sprzedaży Produktów.
7. Dane osobowe Uczestników, w celu realizacji procesu rozliczania nagród oraz obsługi
księgowej będą przekazywane na mocy umowy powierzenia do: ADAC Księgowość
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Walerego Sławka 8A, KRS:0000697478.
IOD: Pani Adriana Głuchowska, auditor@auditorsecurity.pl, tel. 696 011 969.
8. Dane osobowe przekazane przez Uczestników na potrzeby Promocji, zostaną usunięte,
a wszystkich ich kopie zostaną trwale zniszczone przez Administratora danych
osobowych w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 poz. 471 z późn.
zm.).
10. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.jawor-zdroj.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - Formularz Zgłoszenia do Konkursu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Formularz Raportu Sprzedaży Produktów.
Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - Formularz Potwierdzenia Odbioru Karty.
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu - Regulamin Kart Przedpłaconych dla Klientów
Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millenium S.A.

