REGULAMIN KONKURSÓW
organizowanych na łamach
Gospodyni oraz na www.gospodyni.com.pl
przez Grupę Cogito Sp. z o.o.
§1
ORGANIZACJA KONKURSU
1. Organizatorem Konkursów w magazynie Gospodyni, na www.gospodyni.com.pl
i na facebook.com/Gospodyni/ jest Grupa Cogito Sp. z o. o., wydawca powyższego
magazynu oraz właściciel ww. portalu. Adres redakcji: ul.
Zagójska 7 lok. 5, 04-160 Warszawa;
NIP: 542-02-12-438; KRS 0000245014 − właściwy Sąd Rejonowy XIII Wydział
Gospodarczy w Warszawie.
2. O wynikach konkursów uczestnicy dowiedzą się z wiadomości e-mail przesłanej do
zwycięzców konkursu w podanym przez Organizatora terminie.
3. Odpowiedzi konkursowe będą oceniane przez Jury konkursowe w składzie: redaktor
naczelna danego magazynu, Zarząd Grupy Cogito.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkursy skierowane są do osób powyżej 18-stego roku życia, zamieszkałe na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełnią warunki określone w niniejszym
regulaminie.
2. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora,
członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu.
3. Zadanie uczestnika biorącego udział w Konkursie jest określone na łamach
magazynu/postu. Odpowiedzi należy przesłać na adres redakcji podany w treści
Konkursu lub drogą pocztową: Redakcja „….” (wpisany tytuł magazynu), ul. Zagójska
7 lok. 5, 04-160 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: Konkurs-tytuł) bądź na podany
adres email.
4. Zwycięzcy otrzymają nagrody, które są podane w treści Konkursu na łamach
magazynu lub portalu.
5. Wysyłając odpowiedź na Konkurs, uczestnik zgadza się na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Dane są chronione
zgodnie z ust. o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
6. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym

samym, z wyrażeniem zgody na dowolne rozpowszechnianie przez Organizatorów
Konkursu w wybranej przez siebie formie nadesłanych materiałów w całości lub części.
7. Organizator nie refunduje kosztów uczestnictwa w Konkursie.
§3
PRZEBIEG KONKURSU
1. Rozpoczęcie Konkursu oraz podanie informacji o jego rozpoczęciu do wiadomości
publicznej następuje w magazynie lub na portalu.
2. Odpowiedzi można nadsyłać w terminie podanym w treści Konkursu. Odpowiedzi
otrzymane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.
§4
NAGRODY
1. Zwycięzca/y otrzyma/ują nagrody podane w treści Konkursu.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalenty pieniężne lub inne przedmioty i usługi.
3. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub kurierem na adres uczestnika Konkursu.
4. Warunkiem odebrania nagrody jest podpisanie dokumentów i odesłanie ich na adres
wskazany przez Organizatora.
5. Nagrody poniżej 2000 zł brutto podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób
fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych).

§5
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Zgłaszających (dalej łącznie „Uczestnicy”) w
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).oraz Ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest Organizator
2. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe
nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.
3. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba
może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od
powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują imię i nazwisko, stanowisko,

5.
6.

7.
8.

9.

służbowy adres email oraz służbowy numer telefonu. Dane osobowe zostały pozyskane od
Zgłaszającego.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 5 lat przez Grupę Cogito Sp. z o.o.
Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające
systemy informatyczne Organizatora, świadczące usługi związane z ich bieżącą
działalnością na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego.
Kontakt do Administratora: tel./faks: (22) 610 11 71; cogito@cogito.com.pl
§6
REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w
formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer
telefonu, jak również dokładny opis reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data
stempla pocztowego na reklamacji.
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną
nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie
jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie.
2. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie nie można przenosić
na inne osoby.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Grupy Cogito Sp. z o.o. oraz na
stronach www poszczególnych magazynów.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

