
Regulamin konkursu  
„Świąteczny konkurs Maristo.pl” 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Maristo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Rumii, przy ulicy Grunwaldzkiej 6, 84-230 Rumia, NIP: 9581670042, 
REGON 362220801, KRS 0000570506. 

2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację, przebieg oraz wszelkie roszczenia osób 
trzecich związane z konkursem, jest Organizator. 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem 
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją przez Uczestnika 
Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się̨ do przestrzegania określonych w Regulaminie 
zasad, jak również̇ potwierdza, iż̇ spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 
udziału w Konkursie. 

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. 

§ 2 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs „Świąteczny konkurs Maristo.pl” będzie przeprowadzony w okresie od 
10.12.2019 r. do 23.12.2019 r i będzie składał się z dwóch części. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być́ osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy za pomocą odpowiedniego formularza, 
dostępnego w konkursowej wiadomości mailowej, na stronie www.sailbook.pl/
konkurs/ oraz na profilach Organizatora na portalach społecznościowych, przesłać 
odpowiedź na conajmniej jedno z dwóch pytań konkursowych:  

a. Wyjaśnij znaczenie słowa „Maristo”, lub 
b. Jaki element osprzętu jachtowego znajduje się na zdjęciu? (zdjęcie przesyłane 

w wiadomości konkursowej) 
4. Odpowiedzi na pytania konkursowe przyjmowane są w dniach od 10.12.2019 r. do 

23.12.2019r., do godziny 23:59.  
5. Osoby, które udzielą odpowiedzi na dwa pytania konkursowe nie zwiększają swoich 

szans na wygraną w konkursie.  

§ 3 
Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 24.12.2019r. o godzinie 12.00 na 
stronie internetowej www.sailbook.pl oraz na profilu Organizatora na portalu 
społecznościowym facebook. 

2. Wraz z rozstrzygnięciem Konkursu Organizator przeprowadzi losowanie nagród 
spośród osób, które udzieliły poprawnych odpowiedzi. Wyniki losowania zostaną 
podane w dniu 24.12.2019r. o godzinie 12.00 na stronie internetowej 
www.sailbook.pl oraz na profilu Organizatora na portalu społecznościowym facebook. 

3. Nad prawidłowością̨ przebiegu losowania będzie czuwać́ Komisja w dwuosobowym 
składzie wskazana przez Organizatora.  

§ 4 
Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są̨: 
a) 10 x jednorazowy bon zniżkowy 30% na zakupy powyżej 3.000 (trzy tysiące) 

złotych w  sklepie Maristo.pl (data ważności bonu: 12 miesięcy od dnia 
opublikowania wyników konkursu; bon nie łączy się z innymi promocjami i 
obniżkami), 

b) 5 x torba firmy Helly Hansen, 
c) 3 x kurs "Zaawansowana pomoc medyczna" w renomowanej szkole Ocean 

Team Saling School (o wartości 470 zł), 
d) 2 x kurs astronawigacji/nawigacji w renomowanej szkole Ocean Team Saling 

School (o wartości 670 zł), 
e) 1 x NAGRODA GŁÓWNA - lornetka wodoszczelna Compass z namiernikiem. 



2. Nagrody nie podlegają̨ zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość 
pieniężną. 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowany przez Organizatora o wyniku losowania 
nagród konkursowych poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej na adres podany 
podczas zgłoszenia do Konkursu. 

4. Zwycięzcy Konkursu zobligowani są do poinformowania Organizatora o przyjęciu 
bądź rezygnacji z nagrody w ciągu 48 godzin od wysłania e-maila przez Organizatora. 

5. E-mail potwierdzający Zwycięzcy powinien zawierać́ informacje: imię i nazwisko 
zwycięzcy, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy. 

§ 5 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na: 
a) przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia Konkursu, we wskazanym w Regulaminie zakresie, 
wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru ewentualnych 
Nagród, 

b) wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych 
systemów wywołujących w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego 
przez Organizatora,  

c) przesyłanie przez Organizatora informacji handlowej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, 

d) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub 

podanie chociażby częściowo nieprawdziwych danych osobowych uniemożliwia udział 
w Konkursie lub będzie podstawą niewydania Nagrody.  

§ 6 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzcy 
Konkursu jest Organizator.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
w  Rozporządzeniu 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, RODO). 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu oraz w celach realizacji marketingu bezpośredniego przez Organizatora, 
a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie 
danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 
w Konkursie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) 
adres e-mail, c) w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania i numer 
telefonu. 

6. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu 
skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem 
pod adresem e-mail biuro@maristo.pl. 

7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania 
z  przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-
mail biuro@maristo.pl. 

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 
informowania o wynikach konkursu. 



10. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 
wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu 
Konkursu). 

11. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie. 
12. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom 

upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 
13. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym 

takie dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług hostingowych, usług 
na potrzeby kampanii mailingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
Administratora. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie 
internetowej Organizatora.  

2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


