
REGULAMIN KONKURSU 
„Zwycięska Piątka” 
(dalej: „Regulamin”) 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Zwycięska Piątka” 

polegającym na wyłonieniu łącznie 5 (sł.: pięciu) osób spośród tych klientów, którzy w dniu 
24 lipca 2021 roku, w godzinach otwarcia Sklepu Klubowego Arka Gdynia S.A. 
(położonego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5), tj. od godziny 10.00 do godz. 18.00, dokonają 
zakupów za jedną z pięciu najwyższych kwot.  

2. Każdy z w/w pięciu klientów, otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową. 
3. Paragony nie sumują się. W przypadku dokonania przez jednego Uczestnika Konkursu 

kilku zakupów, potwierdzonych kilkoma paragonami, liczy się jeden paragon z najwyższą 
kwotą transakcji.  

4. Organizatorem Konkursu jest ARKA GDYNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. 
Olimpijskiej 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000012878, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000.000,00 zł, 
w całości wpłaconym, NIP 586-20-47-640, oficjalna strona: www.arka.gdynia.pl (dalej jako 
„Organizator”, „Arka”). 

5. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
6. Konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy kibiców o Sklepie Klubowym Arka Gdynia 

S.A. i zachęcenie ich do kupowania oficjalnych pamiątek zespołu piłkarskiego Arka Gdynia 
S.A.. 

7. Niniejszy Regulamin zostanie ogłoszony na oficjalnych profilach Arka Gdynia S.A. na 
Facebooku i Instagramie. 

 
§ 2 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, bez względu na 

obywatelstwo, która ukończyła 13 rok życia i dokona w dniu 24 lipca 2021 roku, zakupów 
w nowootwartym Sklepie Klubowym Arka Gdynia S.A. (dalej: „Uczestnik Konkursu”). 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i 
członkowie organów Organizatora. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby 
działające na rzecz Organizatora, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa 
o pracę, umowa cywilnoprawna, itp.). 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 
2 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków. 

4. Każdy z Uczestników Konkursu może zostać nagrodzony wyłącznie raz. 
5. Wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej, jest 

równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu 
przez Uczestnika Konkursu. 
 

§ 3 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa 
Organizatora. 

2. Komisja konkursowa decydować będzie o wyniku rywalizacji konkursowej ustalając 5 
paragonów z najwyższymi kwotami transakcji.  

3. Dla każdego Laureata Konkursu przewidziano 1 (jedną) nagrodę, określoną w § 1 ust. 2 
powyżej (dalej: „Nagroda”). 

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez opublikowanie numerów 5 paragonów z 
najwyższymi kwotami transakcyjnymi z dnia 24 lipca 2021 roku. Publikacja wyników 
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Konkursu nastąpi na klubowym fanpage’u Arka Gdynia S.A. w serwisie społecznościowym 
Facebook, do dnia 25 lipca 2021 roku, do godz. 21.00.  

5. Laureaci nie mogą żądać wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę 
innego rodzaju. 

6. Nagrody zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych stanowią wartość wolną od opodatkowania podatkiem dochodowym. 
Wartość pojedynczej Nagrody szacuje się maks. na ok. 200 zł. 

 
§ 4 

REKLAMACJE 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu winny być zgłaszane 

na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu. 
2. Reklamacja, aby była ważna, powinna zawierać: imię i nazwisko osoby, której interes 

prawny został naruszony w wyniku przeprowadzenia Konkursu, jej adres 
korespondencyjny lub e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich 
dokładny opis. 

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed 
rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o ich 
uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na 
reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora w formie pisemnej na adres 
korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, 
wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail. 
 

 
§ 5 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, podawanych w związku z 

udziałem w Konkursie i ewentualnym dostarczeniem Nagrody jest Organizator. Można 
skontaktować się z nami pocztą tradycyjną na adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu, a 
w sprawach dotyczących danych osobowych – również wysyłając maila na adres: 
iodo@arka.gdynia.pl 

2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu w następujących 
celach: 
a. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania/doręczenia 
Nagrody – podstawą prawną przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes 
polegający na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu; 
b. w celu realizacji obowiązków prawnych o charakterze podatkowym i rachunkowym; 
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą 
prawną przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na 
możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed 
takimi roszczeniami. 

3. Dostęp do danych osobowych Uczestników Konkursu będą miały podmioty zapewniające 
działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Arka Gdynia 
S.A.. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane poza terytorium 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane do momentu zakończenia 
Konkursu lub do momentu dostarczenia Nagrody, ewentualnie do momentu rozpatrzenia 
reklamacji. W przypadku roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie, dane 
osobowe będą wykorzystywane przez okres, przez który będą trwały postępowania 
dotyczące takich roszczeń. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane 
do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z Konkursem, w tym 
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roszczeń pochodzących z wyroków dotyczących Konkursu oraz przez okres niezbędny do 
zachowania dowodów na wystąpienie zdarzeń mających skutki podatkowe. 

6. Każdy Uczestnik Konkursu ma w szczególności prawo do: 
a. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 
b. żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji 

o tym czy Organizator przetwarza dane osobowe oraz o zakresie ich przetwarzania 
przez Organizatora, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców 
przedmiotowych danych. 

c. żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych 
niekompletnych. 

d. żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. 
e. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
7. Podanie danych jest wymagane przez Organizatora, aby można było uczestniczyć w 

Konkursie. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w 
Konkursie. 

8. Organizator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec 
Uczestnika Konkursu skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na niego wpływało. 
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu lub przedstawiciela prawnego lub opiekuna 
prawnego któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia 
decyzji o utracie przez tego Uczestnika Konkursu prawa do Nagrody. W takim przypadku 
Komisja konkursowa Organizatora jest uprawniona do wyboru nowego Laureata na 
zasadach wskazanych w Regulaminie. 

2. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w 
siedzibie Organizatora (tj. Arka Gdynia S.A., ul. Olimpijska 5, 81-538 Gdynia), oraz na 
stronie internetowej www.arka.gdynia.pl  

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem. 
 
 
 

Za Zarząd Klubu Arka Gdynia S.A. 
 

Michał Kołakowski 
 

Prezes Zarządu 
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