
Regulamin konkursu „I…TAKA apka – oceń naszą aplikację i wygraj bon na 500 PLN” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-072, 
ul. Reymonta 39; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002269, NIP 754-26-86-316, 
REGON 532179139, kapitał zakładowy 3,315,000 złotych, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”), określa warunki i zasady organizacji Konkursu 
„I…TAKA apka – oceń naszą aplikację i wygraj bon na 500 PLN” (dalej zwany „Konkursem”) oraz 
prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu. 

1.3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 02.08.2022 r. od 
godziny 12:00 do dnia 16.08.2022 r. do godziny 23:59. 

1.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (tj. Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540)  

1.5. Z udziału w Konkursie zostają wyłączeni pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej 
rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo). 

1.6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego 
Regulaminu. 

1.7. Niniejszy Regulamin został udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
Organizatora pod adresem: www.itaka.pl/konkurs-aplikacja 

 

§ 2. DEFINICJE 

2.1. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełni warunki konkursowe podane w pkt. 3.1. Regulaminu. 
2.2. Strona internetowa – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem 

www.itaka.pl/konkurs-aplikacja, na której znajduje się Formularz zgłoszeniowy. 

2.3. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie www.itaka.pl/konkurs-aplikacja, za 
pomocą którego Uczestnik może wysłać swoje zgłoszenie udziału w Konkursie. 

2.4. Aplikacja mobilna – oprogramowanie dostępne do zainstalowania na urządzeniu mobilnym 
(smartfony, tablety, palmtopy). Aplikacja Mobilna Organizatora może posiadać różne wersje  
i nazwy handlowe, które mogą nieznacznie różnić się od siebie funkcjonalnościami i wersjami –  
w zależności od urządzenia, na którym zostanie zainstalowana. 

2.5. Zadanie konkursowe – odpowiedź na pytanie „Opisz jak korzystasz z naszej apki, co Ci się w niej 
podoba i jakie funkcje chcesz jeszcze dodać”. 

2.6. Laureat Konkursu – uczestnik, któremu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, pkt 6.1. 
została przyznana nagroda. 

2.7. Komisja konkursowa – powołana przez Organizatora Konkursu Komisja w składzie trzech osób, 
która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłaniająca Laureatów 
Konkursu. Do zadań Komisji będzie także należało rozpatrywanie reklamacji napływających od 
Uczestników Konkursu. 

2.8. Nagroda – nagroda dla Uczestników Konkursu przyznana po jego zakończeniu. 

 



§ 3. UCZESTNICY KONKURSU 

3.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału  
w Konkursie spełniać będą następujące warunki, z zastrzeżeniem pkt. 1.5. Regulaminu: 
a) Mają ukończone 18 (osiemnaście) lat; 

b) Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

c) Posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 4. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU 

4.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 
4.2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.itaka.pl/konkurs-aplikacja  
i udzielić odpowiedzi na pytanie „Opisz jak korzystasz z naszej apki, co Ci się w niej podoba i jakie 
funkcje chcesz jeszcze dodać”. 

4.3. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób kompletny (tylko takie zgłoszenia 
będą oceniane).  

4.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, 
nazwiska, adresu e-mail. Dane będą niezbędne do kontaktu z Uczestnikiem, w tym przekazania 
informacji o przyznaniu Nagrody i uzyskania danych adresowych niezbędnych do wysyłki Nagrody.  

4.5. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie w okresie trwania Konkursu. 

4.6. Zgłoszenie do Konkursu zatwierdza Komisja konkursowa. 

4.7.  Zadanie konkursowe, aby zostało przyjęte musi być zgodne z przepisami prawa, a w szczególności: 

a) Nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, nie może godzić w honor i dobre imię 
innej osoby ani zawierać groźby wobec innych osób; 

b) Nie może zachęcać ani nawoływać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osób, także ze 
względu na pochodzenie, narodowość, rasę czy wyznanie; 

c) Nie może zawierać treści pornograficznych ani innych naruszających zasady moralne; 

d) Nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia ani przestępstwa, ani popełnienia 
samobójstwa; 

e) Nie może naruszać praw osób trzecich; 

f) Nie może promować produktów ani usług konkurencyjnych w stosunku do Nowa ITAKA  
sp. z o.o. 

4.8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych  
w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do 
Nagrody. 

 
§ 5. NAGRODY 

5.1. Organizator przewiduje wręczenie 3 nagród głównych oraz 3 wyróżnień, a także nagrody 
gwarantowanej dla każdego Uczestnika. 

5.2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani inną formę gratyfikacji. 

5.3. Nagrodami w Konkursie są zestawy:  



a) 1 miejsce: Bon wakacyjny o wartości 500 PLN + ręcznik plażowy + kapelusz + przewodnik, 
wartość nagród rzeczowych 97,95zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych 
dziewięćdziesiąt pięć groszy) netto. 

b) 2 miejsce: walizka turystyczna + ręcznik plażowy + przewodnik o wartości 308,55zł 
(słownie: trzysta osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) netto. 

c) 3 miejsce: kosz wakacyjny + ręcznik plażowy + przewodnik o wartości 231,45 zł (słownie: 
Dwieście trzydzieści jeden złotych czterdzieści pięć groszy) netto. 

d) Wyróżnienia: worek + bidon + przewodnik o wartości 100,67zł (słownie: sto złotych 
sześćdziesiąt siedem groszy) netto. 

e) Nagroda gwarantowana: zniżka 5% na wycieczki SeePlaces. 
5.4. Wysyłka nagród nastąpi do 14 dni roboczych od rozstrzygnięcia wyników. 

5.5. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie. 

5.6. Bon wakacyjny jest ważny rok od otrzymania. 

5.7. Zniżki na wycieczki SeePlaces nie sumują się. Otrzymana zniżka dotyczy rezerwacji założonych od 
02.08.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. na terminy od 02.08.2022 r. do dnia 31.03.2023 r. 
 

§ 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 

6.1. Komisja konkursowa w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu wybierze 
Laureatów Konkursu spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń. Komisja wybierając Laureatów 
będzie brała pod uwagę: 
a) Zgodność odpowiedzi z tematyką Konkursu; 

b) Kreatywność i oryginalność odpowiedzi na pytanie będące przedmiotem Zadania 
konkursowego. 

6.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

6.3. Nagrodzone odpowiedzi na Zadanie konkursowe mogą, ale nie muszą zostać opublikowane na 
Stronie internetowej. 

6.4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość wysłaną na adres  
e-mailowy podany w Formularzu konkursowym. 

6.5. Dane Laureatów Konkursu zostaną opublikowane na Stronie internetowej Organizatora w postaci: 
imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania (np. Jan K. Opole). 

6.6.  Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Laureatów w przypadku, gdy zgłoszenia 
konkursowe nie będą spełniały wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub ich jakość 
nie pozwoli na rozstrzygnięcie Konkursu. 

6.7. W przypadku gdy Laureat nagrody nie odpowie na wiadomość o wygranej w ciągu 7 dni 
kalendarzowych, nagroda zostanie przekazana kolejnemu Laureatowi wyłonionemu przez 
Organizatora. 

6.8. Za ewentualne zobowiązania podatkowe VAT i PIT, związane z przyznawaniem nagród w Konkursie 
odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z 
Organizatorem w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane. 

6.9. Do każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, 
liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej nagrody (tj. w kwocie 
stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w pkt. 1) (zwane dalej łącznie „Nagrodą”). 



Zdobywca Nagrody przyjmuje do wiadomości, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie 
podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu 
wygranej w Konkursie. 
Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego. 

 
§ 7. DANE OSOBOWE 

7.1. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 zwanym 
"RODO").  

7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. Nowa Itaka  
sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-072, ul. Reymonta 39. Kontakt z Administratorem możliwy jest za 
pośrednictwem numeru tel. 77 5412 202 lub adresu e-mail: info@itaka.pl. 

7.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu: 

a) przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcia i wydania 
Nagród, a także publikacji wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora 
(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”; 

b) realizacji obowiązków prawnych Organizatora związanych z organizacją Konkursu, np. 
rozliczeń podatkowych lub sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 
lit. c RODO) - „obowiązek prawny”, 

c) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Konkursem lub też  
w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne 
znaczenie dla Organizatora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie 
uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem szczegółowo 
określa Kodeks cywilny, 

d) prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
(tj. poczty elektronicznej, telefonu) na podstawie odrębnej zgody Uczestnika Konkursu na 
przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - "zgoda",  
z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

7.4. Przekazanie danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu 
korespondencyjnego w celu wydania Nagród Laureatom Konkursu) jest dobrowolne, jednak 
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez 
Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych  
w zakresie wizerunku Uczestnika w Zgłoszeniu konkursowym jest dobrowolne i odmowa ich 
podania nie będzie miała dla Uczestnika jakichkolwiek konsekwencji. 

7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - 
w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała. 

7.6. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania  
w rozumieniu art. 22 RODO. 

7.7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3. powyżej. 
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 
a) czas organizacji Konkursu, 



b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują 
przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, 

c) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu, 
d) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes, 
e) czas do momentu wycofania zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. 

7.8. Osoby, których dane przetwarzane są przez Organizatora, mają prawo: 
a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych 

osobowych oraz kopię danych),  
b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,  
c) złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,  
d) przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO),  
e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes, 
f) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 
7.9. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Uczestników Konkursu mogą 

być przekazywane - oprócz osobom upoważnionym przez Organizatora - innym podmiotom,  
w tym: 
a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, 
b) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora na podstawie zawartych umów (np. 

dostawcom usług technicznych i hostingowych, podmiotom współpracującym  
z Organizatorem przy realizacji Konkursu oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze), 

c) innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym, firmom świadczącym 
usługi pocztowe i kurierskie). 

7.10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się  
z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@itaka.pl. 

 
§ 8. PRAWA AUTORSKIE 

8.1. Każdy Uczestnik z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie udziela Organizatorowi Nowa ITAKA  
sp. z o.o., bez wynagrodzenia licencji na wykorzystanie zgłoszonego Zadania Konkursowego, 
stanowiącego utwór na terytorium całego świata w zakresie reklamy i promocji produktów i usług 
Organizatora. 

8.2. W przypadku, gdy udzielenie licencji będzie wymagało od Uczestnika dodatkowych czynności 
(prawnych lub faktycznych) – podejmie on niezwłocznie takie działania, bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

8.3.  Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszone Zadanie Konkursowe jest jego autorstwa oraz nie 
narusza praw osób trzecich, a także nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub dobrymi 
obyczajami. 

§ 9. REKLAMACJE 

9.1. Reklamacje względem przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane: 
a) w formie pisemnej, wysłane listem poleconym na adres Organizatora  

b) lub drogą mailową na adres: konkursapka@itaka.pl 

9.2. Reklamacja powinna zawierać: 
a) Dopisek na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail „Reklamacja – Konkurs ITAKA apka”. 



b) Imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji zgłaszającego reklamację, 

c) Powody reklamacji, 

d) Podpis reklamującego (wyłącznie w przypadku reklamacji pisemnej). 

9.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 21 dni od dnia ich doręczenia 
Organizatorowi. 

9.4. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu. 

9.5. Uczestnik zostanie powiadomiony o treści decyzji Organizatora: w przypadku zgłoszenia 
listownego - listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym; w przypadku 
zgłoszenia e-mailowego - drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od daty jego rozpatrzenia. 

9.6. Organizator rozpatrując zgłoszenie reklamacji wyczerpuje postepowanie reklamacyjne. 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. W przypadku rozbieżności co do interpretacji postanowień Regulaminu głos rozstrzygający ma  
          Komisja konkursowa. Od rozstrzygnięć jury Konkursy nie przysługuje odwołanie. 
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  
          oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 


