
REGULAMIN KONKURSU 
 

I Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Greenpoint 
x Garett (dalej: „Konkurs”).  
 
2. Organizatorem Konkursu Greenpoint S.A., ul. Domagały 3, 30-741 Kraków, NIP: 
6760000782, REGON: 003900483 KRS: 0000565517, Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Garett Electronics - ul. Targowa 18/1413, 25-520 Kielce, 

NIP: 9591956774.  

4. Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika 
Konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego 
dzieła, z zastrzeżeniem zasad Konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym 
też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko 
Organizatora.  
 

II Uczestnicy konkursu 
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która:  

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

b) dokonała jednorazowych zakupów w sklepie Greenpoint w dniach 1-20.12.2021 na 
kwotę minimum 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).  
 

2. Osoby fizyczne, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć 
udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela 
ustawowego na udział w Konkursie.  
 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych 
podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich 
najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  
 

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa 
 
1. Konkurs obejmuje rozwiązanie zadania konkursowego w formie udzielenia odpowiedzi 
na pytanie: „ Za co kochasz Święta?”. Odpowiedź oraz skan paragonu/numer zamówienia 
należy przesłać na adres mailowy konkurs@greenpoint.pl, w tytule wiadomości należy 
wpisać „Greenpoint x Garett”. 
 
2. Treść zadania konkursowego zostanie opublikowane również na stronie 
www.greenpoint.pl. 
 
3. Organizator w terminie do 30.12.2021 wybierze spośród uczestników 5 zwycięzców Konkursu. 
Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami i poinformuje ich o wygranej poprzez wiadomość 
mailową.  
 
4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do oceny zamieszczonych przez 
uczestników tekstów konkursowych w oparciu o kryterium kreatywności z tym, że w 
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trakcie konkursu zakazuje się używania słów powszechnie uznanych za niedozwolone, w 
tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub 
światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).  
 

5. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik automatycznie wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu i 
wyłonieniem zwycięzców przez Greenpoint S.A., ul. Domagały 3, 30-741 Kraków. Jeśli 
Praca Konkursowa stanowić będzie utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Uczestnik 
oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem, posiada do niego nieograniczone autorskie 
prawa majątkowe. 

W przypadku wygranej daje Greenpoint S.A. na publikację jego danych osobowych w 

zakresie imienia i nazwiska na stronie www.greenpoint.pl. 

Oświadcza dodatkowo, że został poinformowany, że administratorem jego danych 
osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a 
także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest 
Greenpoint S.A., ul. Domagały 3, 30-741 Kraków. Dane osobowe nie będą udostępniane 
innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mu 
prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne dla realizacji ww. celów. 
 
6. Nagrody 
 

a) miejsce I: urządzenie do mezoterapii bezigłowej Garett Beauty Fresh Skin. 

b) miejsce II: smartwatch Garett Women Diana. 

c) miejsce III: słuchawki bezprzewodowe Garett Sound Fit oraz powerbank 2600 MAH Garett 

MicroUSB/lightning. 

d) miejsce IV: szczoteczka soniczna do twarzy Garett Beauty Clean. 

e) miejsce V: słuchawki bezprzewodowe Garett Sound Smart. 

f) dodatkowo w sklepie internetowym Garett kod Greenpoint zapewnia -20% na zakupy. 

7. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.  
 
8. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora 
wiadomości mailowej, w której wskaże on następujące dane:  
a) Imię i nazwisko   
b) Adres zamieszkania  
c) Telefon kontaktowy 
 
9. Brak przesłania danych, o których mowa w pkt.8 w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia 
wyników o konkursie i poinformowaniu zwycięzców o wygranej w Konkursie jest 
równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika Konkursu z odbioru nagrody.  
 



10. Nagrody przyznane w Konkursie będą wysłane do laureatów kurierem w ciągu 14 dni 
od rozwiązania konkursu. Greenpoint S.A. nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, 
do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi 
konkursu. 
 

IV Odpowiedzialność 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za treści umieszczanych odpowiedzi 
konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszenia 
regulaminu lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów 
zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).  
 

 
V Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook 
ID),  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Greenpoint S.A., ul. Domagały 3, 30-
741 Kraków. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na 
podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora. 

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych 
osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu w okresie 
trwania Konkursu.  

3. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania 
oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie 
korzystania z aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym 
Facebook.  

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu 
zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).  

 
VI Tryb składania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane 
przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.  
 

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem 
poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą 
elektroniczną.  
 

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do konkursu muszą być 
skierowane do Organizatora.  
 

VII Postanowienia końcowe 
1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 12.12.2021 r. do dnia 20.12.2021.  
 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  


