
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ DZIECIĘCĄ  2019 

„PRZECINEK I KROPKA” 

 

 

 

§1. DEFINICJE 

1. Terminy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w niniejszym §1 lub w treści 

Regulaminu. 

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie: 

▪ Autor – oznacza twórcę w rozumieniu art. 8.2 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 poz. 880), który stworzył treść utworu literackiego, 

wydanego przez Wydawcę w formie Książki Konkursowej. W przypadku pracy zbiorowej,  

„Autorem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszyscy współtwórcy treści utworu 

literackiego; 

▪ Ilustrator – oznacza twórcę w rozumieniu art. 8.2 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 poz. 880), który stworzył ilustracje do 

utworu literackiego Autora, wydanego przez Wydawcę w formie Książki Konkursowej. W 

przypadku pracy zbiorowej, „Ilustratorem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu są 

wszyscy współtwórcy treści ilustracji do utworu literackiego; 

▪ Fanpage – oznacza profil publiczny Organizatora w Serwisie pod adresem 

www.facebook.com/przecinekikropka; 

▪ Głosowanie – oznacza oddawanie głosów przez Głosujących w Konkursie, na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem; 

▪ Głosujący – oznacza Użytkownika uprawnionego do głosowania, który oddaje swój głos 

(głosy) w Konkursie, na zasadach określonych Regulaminem; 

▪ Jury – ma znaczenie nadane w § 4.1 Regulaminu; 

▪ Kategoria Wiekowa – ma znaczenie nadane w §2.4 Regulaminu; 

▪ Komisja Konkursowa – oznacza powołaną przez Organizatora komisję w składzie 3 osób, 

czuwających nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizujących wszelkie powierzone im 

przez Organizatora działania w związku z przeprowadzeniem Konkursu; 
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▪ Książka Konkursowa – publikacja wydana przez Wydawcę, zawierająca utwór literacki 

Autora, opatrzony ilustracjami Ilustratora, spełniająca wymogi niniejszego Regulaminu i 

zgłoszona przez Wydawcę do Konkursu. Książką Konkursową może być jedynie publikacja 

w języku polskim; 

▪ Nagroda Główna dla Wydawcy – oznacza nagrodę wskazaną w §6.2  Regulaminu; 

▪ Nagroda Główna dla Autora i Ilustratora – oznacza nagrodę, o której mowa w §6.3 

Regulaminu; 

▪ Nagroda Główna dla Głosującego – oznacza nagrodę, o której mowa w § 6.4 Regulaminu 

▪ Organizator – oznacza Empik S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 116/122, 00-

017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 636785, NIP 526-020-74-

27, kapitał zakładowy 275.388.578,00 zł opłacony w całości; 

▪ Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Konkursu na Najlepszą Książkę Dziecięcą 2019 

„Przecinek i Kropka” ; 

▪ Serwis – oznacza serwis internetowy Facebook pod adresem www.facebook.com; 

▪ Strona Organizatora – oznacza stronę internetową pod adresem www.empik.com; 

▪ Strona Konkursowa – oznacza stronę internetową Organizatora pod adresem 

www.przecinekikropka.pl; 

▪ Uczestnik – oznacza Wydawcę, Autora, Ilustratora lub takiego Głosującego, który  oprócz 

oddania głosu na Książkę Konkursową prześle Recenzję, zgodnie z §5 Regulaminu; 

▪ Użytkownik – oznacza użytkownika Internetu; 

▪ Wydawca – osoba, instytucja lub organizacja, która jest podmiotem odpowiedzialnym za 

przygotowanie, opracowanie, wydruk i dystrybucję Książki Konkursowej. 

 

§2. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym 

prawem oraz niniejszym Regulaminem.   

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem Konkursu może 

zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia 

warunki określone w Regulaminie lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia. W 

przypadku osób niepełnoletnich, zgodę przedstawiciela ustawowego należy okazać na żądanie 

Organizatora. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie 

Konkursu, pracownicy (w tym osoby świadczące na rzecz Organizatora lub odpowiednio 

podmiotów współpracujących pracę lub stałe usługi na podstawie stosunków cywilnoprawnych) 
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Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w pracowników i współpracowników, 

tj. będące małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub 

stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez 

Uczestnika.   

5. Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci oraz promocja najbardziej 

wartościowych i najpiękniej wydanych książek, przeznaczonych dla dzieci w trzech kategoriach 

wiekowych: 

▪ do 5 lat, 

▪ od 6 do 8 lat, 

▪ od 9 do 12 lat. 

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany ani powiązany z  

Serwisem. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane Serwisowi. 

Informacje udostępniane w związku z Konkursem  wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji 

Konkursu, na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie albo 

wzięcie udziału w głosowaniu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika lub Głosującego, iż 

zwalnia Stronę Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej z prowadzeniem Konkursu. 

7. Zgłoszenie przez Uczestnika uczestnictwa w Konkursie nie rodzi jakichkolwiek roszczeń 

wobec Organizatora o jakiekolwiek świadczenia na rzecz Uczestnika (niewskazane w 

Regulaminie). Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania nagród na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

 

§3. WARUNKI ZGŁOSZENIA KSIĄŻKI DO KONKURSU 

1. Zgłoszenia Książki Konkursowej do Konkursu może dokonać Wydawca książek, mający 

siedzibę i publikujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który w roku 2019 wydał co najmniej 

jedną książkę w języku polskim, skierowaną do dzieci w co najmniej jednej z trzech wskazanych 

Kategorii Wiekowych, spełniającą wymogi określone w niniejszym Regulaminie. 

2. Do Konkursu można zgłaszać książki, które: 

▪ ukazały się na polskim rynku po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 

roku,  

lub 

▪ były obecne na polskim rynku przed dniem 1 stycznia 2019 r., ale w okresie między 1 

stycznia a 31 grudnia 2019 r. zostały premierowo (lub na nowo) przetłumaczone na język 

polski (udział w Konkursie bierze wówczas takie premierowe lub nowe tłumaczenie 

książki),  



lub 

▪ w okresie między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r. zostały wydane w nowej szacie graficznej 

(w Konkursie bierze udział takie nowe wydanie). 

3. Konkurs obejmuje wyłącznie książki w formie drukowanej (wyłączone są z niego 

wydawnictwa multimedialne i audiobooki). 

4. Konkurs obejmuje książki o dowolnej tematyce, dowolnego rodzaju (gatunku), np. bajka, baśń, 

opowiadanie, zbiór wierszy, książki edukacyjne. Z Konkursu wyłączone są podręczniki szkolne i 

słowniki językowe. 

5. Do Konkursu mogą być zgłoszone jedynie książki, które Wydawca zobowiązuje się dostarczyć 

do sieci Empik w nakładzie co najmniej 1600 egzemplarzy, w przypadku, gdy dana książka jako 

Książka Konkursowa zostanie zakwalifikowana jako jedna z 5 nominacji w danej Kategorii 

Wiekowej. 

6. Każdy z Wydawców może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 (trzy) książki w każdej z 3 

(trzech) Kategorii Wiekowych.   

7. Wydawcy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni złożyć zgłoszenie do Organizatora 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

Zgłoszenie powinno spełniać wymogi określone w Regulaminie i zostać sporządzone w formie 

wskazanej w ust. 8 poniżej („Zgłoszenie”). Zgłoszenia przesyłać należy na adres: Empik S.A., 

PR&Events, Justyna Chmielewska, ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, z dopiskiem: 

KONKURS „PRZECINEK I KROPKA”. 

Dodatkowo, ten  sam wypełniony elektronicznie (nie pisemnie) formularz zgłoszeniowy należy 

przesłać na adres: przecinekikropka@empik.com. Formularz do wypełnienia elektronicznego 

będzie wysyłany na adresy Wydawców (wraz z regulaminem) z adresu: 

przecinekikropka@empik.com.  Formularz należy odesłać w programie Word (nie PDF). 

8. Do Zgłoszenia załączyć należy:   

 7  (siedem) egzemplarzy zgłaszanej książki na potrzeby Jury Konkursu (egzemplarze nie 

będą zwracane przez Organizatora); 

 Wypełniony elektronicznie (nie pisemnie) formularz zgłoszeniowy, według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, podpisany przez osoby upoważnione 

po stronie Wydawcy. 

9. Wydawca, najpóźniej na datę złożenia Zgłoszenia, zobowiązany jest uzyskać od twórców / 

współtwórców książki wymagane prawem zgody, umożliwiające zakwalifikowanie książki jako 

Książki Konkursowej oraz jej udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
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10. Wydawca, najpóźniej na datę złożenia Zgłoszenia, zobowiązany jest uzyskać od Autora i 

Ilustratora zgłaszanej książki akceptację warunków udziału w Konkursie, określonych w 

niniejszym Regulaminie. 

11. Wydawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za złożone Zgłoszenie. Zgłoszenia nie mogą być 

niezgodne z prawem i nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Zgłoszenia 

niespełniające wymogów niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 

 

§4. NOMINACJA KSIĄŻEK KONKURSOWYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Spośród Książek Konkursowych zgłoszonych do dnia 18 grudnia 2019 r., Jury Konkursu w składzie:   

 Dorota Koman – krytyk literatury dziecięcej, prezes Fundacji Promocji Polskiej Książki „Ars 

Libri”, 

 Ewa Gruda – krytyk literatury dziecięcej, redaktorka prac naukowych z tej dziedziny, autorka 

wystaw i animatorka kultury, 

 Ewa Świerżewska – krytyk literatury dziecięcej, tłumacz, redaktor naczelna portali Qlturka.pl, 

eGaga i EgoDziecka.pl, 

 dr Aleksandra Piotrowska – psycholog dziecięcy, pracownik naukowy Uniwersytetu 

Warszawskiego, 

 Ewa Solarz – Historyk Sztuki, kuratorka wystaw, autorka książek dla dzieci, 

wybierze 5 (pięć) Książek Konkursowych w każdej z trzech Kategorii Wiekowych, które otrzymają 

nominację do dalszego udziału w Konkursie („Nominacja”).   

2. Przy Nominacji Jury będzie oceniać Książki Konkursowe w oparciu o następujące kryteria:   

 zgodność treści książki z wiekiem czytelników (do 5 lat, 6-8 lat oraz 9-12 lat); 

▪ pozytywny wpływ książki na kształtowanie osobowości dziecka, jego rozwój poznawczy, 

emocjonalny i społeczny; 

▪ interesujący dziecko temat, rozwijający jego wyobraźnię i wrażliwość, skłaniający do 

myślenia, budujący pozytywny stosunek do świata i ułatwiający jego zrozumienie; 

▪ pozytywne wartości niesione przez książkę, promujące właściwe zachowania, uczące 

szacunku dla innych, kształtujące kulturę uczuć i obyczaje; 

▪ unikanie stereotypów; 

▪ wartość literacką książki; 

▪ opracowanie redakcyjne książki; 

▪ walory edytorskie (ilustracje + okładka), kształtujące wrażliwość estetyczną najmłodszych, 

wyrabiające ich gust estetyczny; 

▪ staranność wydania książki. 



3.  Lista 5 (pięciu) Książek Konkursowych nominowanych w każdej z trzech Kategorii Wiekowych 

zostanie ogłoszona w dniu 19 lutego 2020r. na Stronie Konkursowej,  Fanpage’u, w komunikatach dla 

mediów oraz w komunikatach patronów medialnych. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§5. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Wyboru Najlepszej Książki Dziecięcej spośród 5 (pięciu) nominowanych w każdej Kategorii 

Wiekowej  Książek Konkursowych, dokonają Głosujący w drodze Głosowania, które rozpocznie się 

19 lutego 2020r. i potrwa do 10 marca 2020r. („Okres Głosowania”). Głosowanie przeprowadzone 

zostanie na Stronie Konkursowej Organizatora. 

2. Wyniki Konkursu wraz z informacją o Uczestnikach, którym przyznane zostaną nagrody, 

ogłoszone zostaną przez Organizatora na Stronie Konkursowej, Fanpage’u, w komunikatach dla 

mediów oraz w komunikatach patronów medialnych, zgodnie z §6 Regulaminu.   

3. Organizator oświadcza, że Strona Konkursowa i Fanpage wykorzystują pliki cookies (tzw. 

ciasteczka). 

4. W ramach Konkursu, w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej, na Stronie Konkursowej, 

Organizator umożliwia Głosującym udział w Głosowaniu na Książki Konkursowe nominowane  

przez Jury, zgodnie z §4 Regulaminu (po 5 nominowanych Książek Konkursowych w każdej z 

trzech Kategorii Wiekowych). 

5. W okresie wskazanym w ust. 1 powyżej, Głosujący mogą oddać swój głos na wybraną Książkę 

Konkursową (oddać można maksymalnie jeden głos dziennie w każdej Kategorii Wiekowej). 

Głosowanie odbywa się na Stronie Konkursowej. Aby wziąć udział w Głosowaniu, Głosujący 

loguje się na Stronę Konkursową, podając swoje dane do logowania na Stronę Organizatora. 

6. Aby stać się Uczestnikiem Konkursu, Głosujący muszą w udostępnionym przez Organizatora 

formularzu (umieszczonym na Stronie Konkursowej) zamieścić swoją wypowiedź na temat 

wybranej, najciekawszej zdaniem Uczestnika, Książki Konkursowej („Recenzja”) . Uczestnik 

powinien być jedynym autorem Recenzji. 

7. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Recenzję.   

8. Recenzja przesłana przez Uczestnika Konkursu nie może być sprzeczna z prawem, dobrymi 

obyczajami, ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw z zakresu własności 

intelektualnej. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie Recenzji, 

które nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu. 

9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona do Konkursu Recenzja jest przejawem jego 

osobistej twórczości i dotychczas nie była nigdzie publikowana. Uczestnik Konkursu ponosi pełną 



i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub 

dóbr osobistych) w przypadku, gdy skorzystał z cudzego utworu. 

10. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie, udziela Organizatorowi bezpłatnej, 

bezwarunkowej i bezterminowej licencji na korzystanie z Recenzji, wraz z prawem do udzielania 

sublicencji, na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, 

utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu,  zapisu 

magnetycznego,  zapisu na nośniki elektroniczne, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci 

telefonii komórkowej, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, 

wyświetlenie, nadawanie i emitowanie, w tym również w działaniach marketingowych i 

reklamowych Organizatora, prawo do modyfikacji, wykonywania zależnych praw autorskich oraz 

prawo na zezwalanie wykonywania tych zależnych praw autorskich. 

11. Zabronione jest korzystanie przez Głosujących i Uczestników z jakichkolwiek metod 

oddawania głosów, które mogłyby być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz w sposób 

nieuczciwy wpływać na wyniki Konkursu. W szczególności zabronione jest korzystanie z 

automatycznych programów do głosowania, kupowanie głosów, wykorzystywanie skryptów (lub 

innych narzędzi) generujących oddawanie głosów, wykorzystywanie do głosowania fikcyjnych 

kont utworzonych w serwisach internetowych lub fikcyjnych adresów mailowych, dokonywanie 

zmiany adresu IP Głosującego lub Uczestnika itp. 

12. Głosującemu ani Uczestnikowi nie wolno wpływać na przebieg Konkursu w sposób 

niedozwolony, w szczególności poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń stron 

internetowych, aplikacji konkursowych, Fanpage’a, wykorzystanie luk w systemie zabezpieczeń 

stron, aplikacji lub Fanpage’a . 

13. Każdy Głosujący i Uczestnik dla potrzeb Konkursu zobowiązany jest do korzystania ze Strony 

Konkursowej osobiście i wyłącznie z jednego, własnego konta. 

14. W przypadku, gdy Organizator poweźmie jakąkolwiek informację co do naruszenia zasad 

Głosowania, Komisja Konkursowa może unieważnić głos / głosy oddane w związku z takim 

naruszeniem. Użytkownik dokonujący naruszeń zostanie również pozbawiony prawa do ubiegania 

się o nagrodę. Decyzja Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

15. Niezwłocznie po zakończeniu Okresu Głosowania Komisja Konkursowa dokona obliczenia 

głosów oddanych zgodnie z Regulaminem na nominowane Książki Konkursowe. 

 

§6. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW, NAGRODY 

1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszą Książkę Dziecięcą 2019 „Przecinek i 

Kropka”, w Kategorii Wiekowej do lat 5,  w Kategorii Wiekowej 6-8 lat oraz w Kategorii Wiekowej 



9-12 lat oraz wręczenie nagród dla Autorów i Ilustratorów (trzech) zwycięskich książek nastąpi w 

dniu 4 kwietnia  2020, w Warszawie, w Centrum Praskim Koneser, pl.  Plac Konesera 2, podczas IV 

Edycji Targów Książki Dziecięcej Przecinek i Kropka. Wyniki konkursu wraz z informacją o 

Uczestnikach, którym przyznane zostaną nagrody, ogłoszone zostaną również przez Organizatora 

na Stronie Konkursowej, na Fanpage’u, w komunikatach dla mediów oraz w komunikatach 

patronów medialnych, zgodnie z §6 Regulaminu. 

2. Nagrodą Główną dla Wydawcy książki, która została wybrana przez Głosujących w każdej z 

trzech Kategorii Wiekowych,  będzie specjalna promocja zwycięskiej książki w salonach Empik, 

należących do Organizatora, oraz na stronie internetowej: www.empik.com, w okresie od 15 

kwietnia 2020r. do 1 września 2020r.  Wartość  świadczeń promocyjnych dla Wydawcy wyniesie 

600 tys. brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 0/100). 

3. Autorzy oraz Ilustratorzy obu zwycięskich książek otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 

11.200,00 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych 0/100), z zastrzeżeniem, że Organizator 

potrąci 10% wartości Nagrody Głównej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od 

nagród uzyskanych w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361). Pozostała kwota zostanie wypłacona 

zwycięzcy.  W przypadku, gdy po stronie Autora lub Ilustratora występuje więcej osób 

(współautorstwo), nagroda łączna, o której mowa w niniejszym artykule, podzielona zostaje na 

współautorów w częściach równych. 

4. Spośród Głosujących, którzy zgodnie z §5.6 Regulaminu nadesłali swoje Recenzje, Komisja 

Konkursowa wybierze 20 osób, których Recenzje będą w opinii Komisji Konkursowej 

najciekawsze („Laureaci”).  Każdy z Laureatów otrzyma od Organizatora kartę prezentową Empik 

o wartości 100 zł. 

5. Laureaci otrzymają informację o wygranej pocztą elektroniczną, na wskazany adres mailowy 

Laureata.   

6. Nagroda w postaci karty prezentowej Empik zostanie wysłana do Laureata pocztą lub 

przesyłką kurierską na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureata,  w terminie 

najpóźniej 30 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej, w sposób określony w ust. 5 

powyżej. W przypadku podania przez Laureata błędnych lub niedokładnych danych, w tym w 

szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu nagrody. 

7. Karta prezentowa Empik nie podlega zamianie na równowartość pieniężną. Realizacja kart 

prezentowych Empik odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami regulaminu kart 

prezentowych, dostępnego na stronie www.empik.com. Datą aktywacji karty prezentowej będzie 

22 kwietnia 2020r.  
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8. Osoby nagrodzone nie mają prawa przeniesienia prawa do nagrody na jakąkolwiek osobę 

trzecią. 

 

§7. INFORMACJE DODATKOWE DOT.  NAGRÓD PIENIĘŻNYCH 

1. W przypadku, gdy zwycięzcy nagród, o których mowa w §6.3 Regulaminu, są osobami 

fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wartość nagrody zostanie im wypłacona w 

pełnej kwocie, wskazanej w §6.3 

2. W przypadku wskazanym w ust. 1, nagroda stanowić będzie dla zwycięzcy dodatkowy 

przychód z działalności gospodarczej, opodatkowany na zasadach ogólnych. 

3. Autor lub Ilustrator prowadzący działalność gospodarczą, jest zobowiązany w terminie 7 dni 

roboczych od daty otrzymania powiadomienia o wygranej, wskazać swój status prawny i 

podatkowy, w celu prawidłowego rozliczenia nagrody, o której mowa w §6.3. 

 

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w niniejszym Konkursie jest Organizator. 

2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: daneosobowe@empik.com lub 

pisemnie na adres: Empik S.A., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa; 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez 

e-mail: daneosobowe@empik.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych. 

▪ Dane osobowe będą przetwarzane w celu: organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji 

informacji o Zwycięzcach Konkursu (na Stronie Konkursowej, Fanpage’u, w komunikatach 

dla mediów oraz w komunikatach patronów medialnych), a także w celach archiwizacyjnych i 

rozliczalności wymaganej przepisami RODO– podstawą prawną przetwarzania danych jest 

uzasadniony interes administratora  (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) którym jest umożliwienie 

uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego 

przeprowadzenie, opublikowanie informacji o Zwycięzcach oraz archiwizację dokumentów; 

▪ w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – 

podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (z art. 6 ust. 

1 pkt f) RODO) polegający na ochronie jego praw; 

▪  w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania 

danych jest wykonanie obowiązku prawnego. Jeżeli zostaniesz Zwycięzcą Konkursu – 

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 

6 ust 1 lit c) RODO). 
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4. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane: portalowi Facebook, dostawcom usług i 

systemów informatycznych, bankom i operatorom płatności oraz firmie kurierskiej (w przypadku 

Zwycięzców w celu wysyłki  Nagrody). 

5. Udostępnione danych spółce Facebook Inc (1 Hacker Way in Menlo Park, CA 94025 within the 

Silicon Valley) w związku z umieszczeniem danych Zwycięzców na FanPage, oznacza transfer 

danych Zwycięzców poza EOG. Administrator informuje, że Facebook Inc przystąpił do programu 

Tarcza prywatności UE-USA i uzyskał certyfikat potwierdzający, że realizuje przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. 

6. Dane osobowe Uczestników, osób wskazanych do kontaktu po stronie Wydawnictwa oraz, 

Autorów i Ilustratorów będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres, w którym 

są uprawnieni do złożenia reklamacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać 

każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez administratora. 

7. Uczestnikowi, osobom wskazanym do kontaktu po stronie Wydawnictwa oraz Autorom i 

Ilustratorom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje 

mu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

zajmującego się ochroną danych osobowych. 

8. Żądania i wnioski, o których mowa w punkcie 7 należy kierować do inspektora ochrony danych 

osobowych na adres daneosobowe@empik.com z dopiskiem KONKURS NA NAJLEPSZĄ 

KSIĄŻKĘ DZIECIĘCĄ  2019 „PRZECINEK I KROPKA”. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie – bez 

podania danych osobowych zgłoszenie nie zostanie przyjęte. 

 

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu zgłaszać można  na adres korespondencyjny Organizatora:: 

Empik S.A.., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa,  z dopiskiem o treści: Reklamacja – 

Konkurs na Najlepszą Książkę Dziecięcą 2018 „Przecinek i Kropka”. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres do udzielenia odpowiedzi przez 

Organizatora, numer telefonu do kontaktu, jak również opis reklamacji. 

3. Skutecznie złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni 

od otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

 

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
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1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki problemów technicznych prowadzących 

do czasowych przerw w dostępności Strony Konkursowej, Strony Organizatora lub Fanpage’a, 

możliwości Głosowania, czy też niewłaściwego funkcjonowania Strony Konkursowej, Strony 

Organizatora lub Fanpage’a. W przypadku problemów technicznych, dostęp do Strony 

Konkursowej, Strony Organizatora lub Fanpage’a może zostać czasowo zawieszony. 

2. Poprawność funkcjonowania Strony Konkursowej, Strony Organizatora lub Fanpage’a może  

być uzależniona od funkcjonowania sprzętu komputerowego, oprogramowania (w tym od wersji 

używanej przeglądarki internetowej), a także parametrów łącza internetowego Użytkownika oraz 

natężenia ruchu w sieci Internet i Serwisie. Mając na uwadze powyższe, Organizator nie 

gwarantuje poprawności działania Strony Konkursowej, Strony Organizatora i Fanpage’a u 

każdego z Użytkowników. 

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. 

(Dz.U z 2016 r. poz. 471). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w 

Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych 

oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa 

może być podstawą wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

3. Niniejszy Konkurs jest konkursem z dziedziny kultury i sztuki, w rozumieniu Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032).   

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej. 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, że Głosujący lub Uczestnik zapoznał się z treścią 

Regulaminu i go zaakceptował. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 


