
I. NAZWA Konkursu 

Konkurs  jest prowadzony  pod nazwą „Kalkulujesz z Casio wygrywasz”. 

II. NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest firma Grupa Zibi SA prowadząca działalność w Warszawie, 

ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP: 522-311-39-27, REGON: 36 949 48 55, 

wpisana do KRS pod nr. 0000718602, Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; strona firmy: www.zibi.pl 

III. ZASIĘG KONKURSU 

Konkurs  odbywa się na terenie całej Polski w sieci salonów Empik. 

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs zaczyna się w dniu 19 września 2018 r., a kończy w dniu 16 października 2018 

r., termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną oraz wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego na stronie www.kalkulatory.pl i odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

V. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1.    Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 lat lub, która ukończyła 13 lat i posiada 

zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. 

2.    W konkursie  nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy Grupa Zibi SA, Empik Sp.z 

o.o., a także podmioty zależne tych spółek, jak również firmy współpracujące 

przy organizacji akcji „Kalkulujesz z Casio wygrywasz”, jak agencje PR czy osoby 

bliskie ww. pracowników i współpracowników ww. firm tj. małżonka, zstępnych, 

wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, 

zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 

3 . Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia 

warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, 

gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik konkursu narusza zasady 

akcji określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia 

dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź 

doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w akcji. 

Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub 

nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez 

organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie 

danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród. 

  

VI Zasady Konkursu 

  
VI.I Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien: 

1. Dokonać zakupu dowolnego kalkulatora naukowego marki Casio w dowolnym 

salonie Empik w Polsce. Zakup musi być dokonany w okresie trwania Konkursu. 

2. Napisać odpowiedź na pytanie konkursowe : Dlaczego zaFiXsowałeś się na 

kalkulator Casio ? 

3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na www.kalkulatory.pl i dołączyć zdjęcie/skan 

dowodu zakupu kalkulatora naukowego Casio zakupionego  w salonie Empik w 

terminie do 16.10.2018 włącznie ( do godziny 23:59) 

4. Jury złożone z pracowników Organizatora dokona oceny nadesłanych 

odpowiedzi na pytanie konkursowe i wybierze  zwycięzców Konkursu . 
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VI. II Ogłoszenie wyników na stronie www.kalkulatory.pl oraz na profilu 

Facebook kalkulatorypl nastąpi do dnia 31 października 2018 r. 

  
VII. NAGRODY 

VII .I  Nagrodami w konkursie jest 10 sztuk  zegarków marki Casio , 10 sztuk 

kalkulatorów Casio i 20 zestawów gadżetów. 

1. Łączna całkowita liczba nagród w akcji wynosi 40 szt. (słownie: czterdzieści 

sztuk), 6 700 brutto (sześć tysięcy siedemset: zł). 

  

ü  zegarek G-Shock – 5 sztuk (słownie: pięć sztuk), 3 000  PLN  brutto (trzy tysiące 

złotych),     wartość każdego z zegarków to 600 PLN brutto 

ü  zegarek Baby -G – 5 sztuk (słownie: pięć sztuk),  2 000   PLN brutto (dwa tysiące 

złotych ),   wartość każdego z zegarków to 400 PLN brutto 

ü  kalkulator MS-20UC – 5 sztuk (słownie: pięć sztuk), 200 PLN brutto  (dwieście 

złotych ),      wartość 1 sztuki MS-20UC - 40 PLN brutto 

ü  kalkulator JW-200SC - 5 sztuk (słownie: pięć sztuk), 1000 PLN brutto  (jeden 

tysiąc  zł),             wartość 1 szt JW-200SC - 100 PLN brutto 

ü  pakiety z gadżetami – 20 sztuk (dwadzieścia sztuk),  500 PLN brutto  (pięćset 

złotych ).wartość 1 zestawu gadżetów 25 PLN brutto 

2.    Każda nagroda jest jednostkowa i indywidualna, jest wydawana i realizowana 

odrębnie. Nie można łączyć nagród, gdy w jednym zakupie potwierdzonym 

jednym paragonem kupowany jest więcej niż jeden kalkulator. 

3.    Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody, w tym koloru nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. 

Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody 

rzeczowe. 

4.    Nagrody niewydane w akcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, 

pozostają w dyspozycji organizatora. 

VIII  MIEJSCE I TERMIN INFORMOWANIA O WYGRANYCH 

1.    Ogłoszenie wyników na stronie www.kalkulatory.pl oraz na profilu 

Facebook kalkulatorypl nastąpi do dnia 31 października 2018 r. 

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 

laureata o wygranej z przyczyn nieleżących po jego stronie, w tym w 

szczególności: za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od 

organizatora niezależnych np. za działanie kas salonów Empik wydających 

paragony z kodami promocyjnymi lub jakość łącza internetowego w sytuacji 

przerwania transmisji danych podczas sprawdzania wygranej.   

  
IX . Odbiór nagrody 

1.    W mailu informującym o wygranej, laureat będzie poproszony o potwierdzenie 

swoich danych i podanie adresu, na który nagroda zostanie wysłana, a Jeśli nie 

odpowie w ciągu 5 dni od daty wysłania e-maila, nagrodę otrzyma autor kolejnej 

najlepszej odpowiedzi. 

2.    Nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz Organizatora. 
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3.    Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

4.    Wydanie nagrody Uczestnik konkursu potwierdzi podpisując protokół wydania nagrody, 

przy odbiorze przesyłki kurierskiej zawierającej nagrodę. Koszty przesyłki kurierskiej 

ponosi Organizator. Nieprzekazanie nagrody wskutek podania nieprawidłowych danych 

lub braku aktualizacji danych przez Uczestnika oznacza utratę prawa do nagrody, która 

to nagroda przechodzi na własność Organizatora. W celu umożliwienia weryfikacji 

tożsamości, Uczestnik okaże dokument potwierdzający jego tożsamość osobie 

doręczającej przesyłkę. W innym przypadku utraci on prawo do nagrody. 

X Przetwarzanie danych osobowych 
  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z 

udziałem w Konkursie  „Kalkulujesz z głową wygrywasz. jest Grupa Zibi S.A. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, dla której akta 

rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000718602, REGON: 369494855, NIP: 

5223113927; kapitał zakładowy 125 000 000,00 zł., w pełni wpłacony (dalej: „ADO”). 
Z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych może się Pan/Pani 

skontaktować pod adresem mailowym: iod@zibi.pl 
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania 

danych. Przysługuje Pani/Pani również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana 

dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu Kalkulujesz z głową 

wygrywasz  oraz wydania nagród 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie 

niemożnością udziału w konkursie Kalkulujesz z głową wygrywasz 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do 

realizacji umowy jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: „RODO”), przy 

czym uzasadnionym interesem ADO jest wykazanie prawidłowości wykonania 

obowiązków związanych z przeprowadzeniem konkursu Kalkulujesz z głową wygrywasz 
Odbiorcami danych osobowych będą partnerzy ADO oraz podmioty świadczące na 

rzecz ADO usługi informatyczne, hostingowe oraz marketingowe Pani/Pana dane 

osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia konkursu 

Kalkulujesz z głową wygrywasz  i wydania nagród 
Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie innych niż marketing 

bezpośredni prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga 

uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją. 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania 

decyzji 
  
XI.  Odpowiedzialność Organizatora 

1.    Organizator konkursu ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, 

wydanie nagrody oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. 
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia 

nagród. 
 


