
REGULAMIN KONKURSU…

• POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Twój moment z Nespresso („Konkurs").

• Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

• Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania 
Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego 
warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

Organizatorem Konkursu i przekazującym nagrody jest Idealnie Sp. z o.o. z siedzibą w 
Baranowie (adres: ul. Polna 9C, 96-314 Baranów).
Idealnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie, adres siedziby: 
96-314 Baranów, ul. Polna 9C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000673211, NIP: 5291816268, kapitał 
zakładowy w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) („Organizator"). Czynności 
związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

• WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
• Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem serwisu społecznościowego 

Instagram 

• Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, która:

• posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. II.3 
poniżej,

• posiada konto w serwisie społecznościowym Instagram.

• W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy 
innych podmiotów związanych z organizacją 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.

• Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 26.05.2020 roku a zakończenie w dniu 
1.06.2020 roku. Konkurs rozpocznie się po umieszczeniu wpisu na dedykowanym 
profilu https://www.instagram.com/minta_eats/  na Instagramie, komunikatu (post 
konkursowy) o rozpoczęciu Konkursu przez Organizatora. 

• ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
Aby zostać uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) należy w terminie od 26.05.2020 roku do 01.06. 
2020 roku  zamieścić na swoim profilu Instagram zdjęcie swojego połączenia kawy z deserem lub 
śniadania z kawą - oznaczając hashtagami #nespressomoments #nespressofinedining #nespresso.pl, 
oraz oznaczając profil na Instagramie https://www.instagram.com/minta_eats/

• Jeden Uczestnik może dokonać nie więcej niż 5 (pięć) zgłoszeń konkursowych. W sytuacji, 
jeżeli 

• Uczestnik dokona więcej niż 5 (pięć) zgłoszeń, Organizator nie dopuści do Konkursu 



takiego dodatkowego zgłoszenia jako niezgodnego z Regulaminem.

• Zgłoszenia Uczestnika zamieszczone po zakończeniu Konkursu nie będą uwzględniane.

• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgłoszenie konkursowe powinno spełniać poniższe 
warunki:

• zgłoszenie jest wynikiem osobistej twórczości;

• zgłoszenie nie zawiera wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z 
obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;

• zgłoszenie nie zawiera treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów konkurencyjnych 
Nespresso

• zgłoszenie nie może naruszać praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i 
majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku, gdy zdjęcie 
lub opis zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1231, z późn. zm.), Uczestnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe do takiego zdjęcia 
lub opisu.

• Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie, w przypadku wygranej, udziela 
Organizatorowi i Fundatorowi zgody na prezentowanie zgłoszenia konkursowego na 
stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych oraz materiałach 
reklamowych promujących konkurs „Twój moment z Nespresso“

• Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu 
poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt III.1 powyżej oznacza wyrażenie 
zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

• Laureat Konkursu udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w 
zakresie określonym w Regulaminie: 

• imię i nazwisko

• adres e-mail

• numer telefonu kontaktowego

• login/nick w portalu społecznościowym Instagram

• adres zamieszkania

• OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

• Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu 
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Idealnie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie, adres siedziby: 96-314 Baranów, ul. Polna 9C, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000673211, NIP: 5291816268, kapitał zakładowy w 
wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Z administratorem danych 
osobowych można się skontaktować listownie na adres: Idealnie Sp. z o.o., 96-314 
Baranów, ul. Polna 9C



• Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach związanych przedmiotowo z 
Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją Konkursu, wydaniem nagród, 
prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji. 

• Dane osobowe, dotyczące Uczestników mogą zostać ujawnione podmiotom, działającym na 
zlecenie administratora danych, na podstawie art. 28 RODO, w związku z realizacją ww. 
celów. Odbiorcami danych osobowych są: Organizator, podmioty świadczące usługi 
pocztowe lub kurierskie, podmioty świadczące usługi informatyczne (utrzymywanie 
systemów), podmioty świadczące usługi księgowe.

• Przekazane przez Uczestników dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych.

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, w tym dochodzenia 
roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

• Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego związanego z dokumentacją rachunkową w związku z 
przepisami księgowo-podatkowymi, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający 
okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą 
być podnoszone wobec administratora danych.

• Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne 
w celu wzięcia udziału w Konkursie, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji. 

• Uczestnik ma prawo żądać od administratora danych dostępu do dotyczących go danych 
osobowych, ich sprostowania, ich przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 
także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, dotyczących go danych 
osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są 
przetwarzane. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi oraz 
Fundatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zgłoszenia 
konkursowego, z prawem do sublicencji, na okres trzech (3) lat od dnia wzięcia udziału w 
Konkursie, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem charakteru sieci 
Internet.

• Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji:

• utrwalanie, zwielokrotnianie zgłoszenia techniką tradycyjną lub elektroniczną,

• rozpowszechnianie, wprowadzanie zgłoszenia do obrotu w sieci Internet, w tym sieci 
komunikacji indywidualnej (m.in. serwisach internetowych typu www.youtube.com, 
serwisach społecznościowych typu www.facebook.com, www.instagram.com, 
www.pintrest.com)

• Udzielenie licencji następuje w momencie dodania zgłoszenia konkursowego pod pytaniem 
konkursowym.

• Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełnia majątkowych praw autorskich do zgłoszenia 
konkursowego i w przypadku skierowania przez jakąkolwiek osobę trzecią roszczeń 
względem Organizatora lub Fundatora, w związku z naruszeniem praw autorskich tejże 



osoby trzeciej, Uczestnik zobowiązuje się wstąpić w miejsce Organizatora lub Fundatora do 
każdego postępowania toczącego się w związku z takim roszczeniem, a jeśli okaże się to 
niemożliwe, zobowiązuje się przystąpić od niego po stronie Organizatora lub Fundatora.

• Aby otrzymać nagrodę, laureat Konkursu jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

• Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, w przypadku naruszenia postanowień 
ust.  powyżej. Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o jego wykluczeniu z 
Konkursu.

• PRZEBIEG KONKURSU
• Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie weźmie udział w 

Konkursie.

• Po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę uzyskać 
nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.

• Udział w Konkursie jest dobrowolny.

Komisja konkursowa nagrodzi autorów 3 najlepszych zdjęć/ujęć momentów z kawą, za 
pierwsze miejsce: ekspres do kawy Nespresso Model: Essenza Mini Nespresso Czarny Mat 
o wartości 418 zł, wraz z zapasem kaw Master Origin o wartości 57 zł, za drugie i trzecie 
miejsce Zestaw PIXIE Espresso Edycja Limitowana o wartości 105 zł + zestaw kaw

• Niezależnie od przyznanej nagrody Organizator oświadcza, że w formie dodatkowej 
nagrody pieniężnej, pokryje kwotę należnego podatku dochodowego w wysokości 10% 
wartości danej nagrody, jeżeli jej łączna jednorazowa wartość przekracza kwotę 2000 zł, 
stosownie do wymogów ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1509 z późn. zm.). Podatek zostanie obliczony, pobrany i odprowadzony przez Organizatora 
jako płatnika podatku dochodowego od nagród, na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 
Laureat jest zobowiązany do podania Organizatorowi numeru PESEL lub NIP oraz adresu 
zamieszkania w celu pobrania i odprowadzenia przez Organizatora podatku dochodowego 
od nagród.

• Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody, jej 
zamiany na inny produkt, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby 
trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie powstały z 
jego winy.

• ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
• Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana 

przez Organizatora („Komisja Konkursowa”).

• Komisja Konkursowa dokona wyboru 3 (trzech) najlepszych zgłoszeń konkursowych 
zamieszczonych w serwisie Instagram, biorąc pod uwagę:

• poprawność zgłoszenia konkursowego,

• spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie,

• kreatywność i oryginalność.

• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia 
reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.



• SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
• Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, zwycięskie zgłoszenie konkursowe oraz imię i 

nazwisko/nick laureatów zostaną opublikowane na Instagramie @makecookingeasier_pl w 
formie komentarzy pod postami konkursowymi bądź osobnych postów.

• Laureaci zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora poprzez zamieszczenie 
wyników na wyżej wymienionym profilu

• Laureat, po otrzymaniu informacji o wygraniu nagrody, zobowiązany jest w terminie 14 
(czternastu) dni kalendarzowych od daty powiadomienia go o wygranej w sposób, o którym 
mowa w pkt VII.2 powyżej: (i) dostarczyć na następujący adres e-mail Organizatora 
m.pohrybieniuk@memore.pl lub listem poleconym na adres Organizatora wypełniony i 
opatrzony podpisem laureata formularz Oświadczenia, stanowiący załącznik nr 1 do 
Regulaminu oraz (ii) uzgodnić z Organizatorem termin odbioru nagrody. W przypadku 
kontaktu drogą elektroniczną wystarczającym dokumentem jest skan podpisanego 
formularza Oświadczenia.

• Laureat traci prawo do nagrody w przypadku:
• niemożliwości nawiązania kontaktu poprzez serwis społecznościowy Instagram lub 

kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej ze zwycięzcą podejmowanego w celu, o 
którym mowa w pkt VII.3 powyżej,

• nieotrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.3 powyżej lub 
przesłania go z naruszeniem terminu wyznaczonego przez Organizatora,

• W każdym z przypadków wskazanych w pkt VII.4 powyżej, Organizator powiadomi 
Uczestnika poprzez wiadomość w serwisie Instagram wysłaną z profilu https://
www.instagram.com/makecookingeasier_pl/ o fakcie utraty prawa do nagrody, a następnie 
poinformuje o przyznanym prawie do nagrody kolejnego Uczestnika, którego zgłoszenie 
konkursowe zostanie uznane za spełniające wymagania Regulaminu.

• WYDANIE NAGRÓD
• Nagrody przyznane w Konkursie zostaną dostarczone poprzez przesyłkę kurierską na adres 

podany przez laureata Konkursu. 

• Maksymalny czas na odbiór nagrody to termin 30.06.2020 r..

• Nagroda będzie przekazana wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi 
w zgłoszeniu konkursowym.

• TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
• Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, ale 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.

• Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacje powinny być zgłoszone w formie 
elektronicznej na adres e-mail: m.pohrybieniuk@memore.pl ze wskazaniem w tytule 
wiadomości „Reklamacja - Konkurs Twój moment z Nespresso”. Reklamacja powinna 
zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), 
powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Ponadto 
osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne 
bądź prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne dokumenty.

• Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 
(czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. 
Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji w formie elektronicznej,  
nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty doręczenia 
reklamacji.



• Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Brak 
prowadzenia postępowania reklamacyjnego nie pozbawia Uczestnika możliwości 
dochodzenia roszczeń przed sądem.

• W przypadku wad nagród, Uczestnik po ich otrzymaniu ma prawo do zgłoszenia reklamacji, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1145, z późn. zm.), traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży.

• POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania 
Konkursu, które zostaną ogłoszone na profilu Instagramowym https://www.instagram.com/
makecookingeasier_pl/ poprzez zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji 
na wyżej wymienionych profilach przez okres co najmniej 14 kolejnych dni 
kalendarzowych. 

• Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego 
zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu 
poinformowania Uczestników o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony 
Regulamin będzie wiązać Uczestników, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
informacji o jego zmianie nie oświadczą oni o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w 
przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

• Regulamin jest złożony i dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://
www.instagram.com/makecookingeasier_pl/  

• We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają 
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).

• Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym, 
będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY
KONKURS „Twój moment z Nespresso“

Drogi Zwycięzco,

Dziękujemy za udział w konkursie „Twój moment z Nespresso“
Serdecznie gratulujemy wygranej!

W celu otrzymania nagrody, prosimy o czytelne wypełnienie poniższego formularza, a następnie 
przesłanie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wygranej, 
skanem na adres: m.pohrybieniuk@memore.pl 

• Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach związanych przedmiotowo z 
Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją Konkursu, wydaniem nagród, 
prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych 



reklamacji. 

• Dane osobowe, dotyczące Uczestników mogą zostać ujawnione podmiotom, działającym na 
zlecenie administratora danych, na podstawie art. 28 RODO, w związku z realizacją ww. 
celów. Odbiorcami danych osobowych są: Organizator, podmioty świadczące usługi 
pocztowe lub kurierskie, podmioty świadczące usługi informatyczne (utrzymywanie 
systemów), podmioty świadczące usługi księgowe.

• Przekazane przez Uczestników dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych.

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, w tym dochodzenia 
roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

• Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego związanego z dokumentacją rachunkową w związku z 
przepisami księgowo-podatkowymi, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający 
okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą 
być podnoszone wobec administratora danych.

• Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne 
w celu wzięcia udziału w Konkursie, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji. 

• Uczestnik ma prawo żądać od administratora danych dostępu do dotyczących go danych 
osobowych, ich sprostowania, ich przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 
także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, dotyczących go danych 
osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są 
przetwarzane. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Twój moment z Nespresso“ i akceptuję 
jego treść.

__________________ , _____________________________________________

(Data)                                                          (Imię, nazwisko Zwycięzcy)

Niniejszym oświadczam, że:

• jestem autorem wszelkich treści oraz utworów - w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), 
które powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie „Twój 
moment z Nespresso“, zwanego dalej: „Konkursem", a powstałe w związku z wykonaniem 
zadania konkursowego treści, utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów 
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz 
przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek 
zakresie ograniczone lub obciążone.

• Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz Fundatora Konkursu z 
tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych w lit. a powyżej i zobowiązuję się 



zwolnić Organizatora oraz Fundatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie 
objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na 
drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących 
im praw.

• Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na potrącenie i odprowadzenie w moim imieniu 
do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku od nagrody przez Idealnie sp. 
z o.o., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. 
zm.). Zgoda jest równoznaczna z potrąceniem przyznanej do nagrody premii pieniężnej, 
odpowiadającej wysokości należnego zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie.

                                    
................................................................................................. 

(Data) (Imię, nazwisko Zwycięzcy)


