REGULAMIN KONKURSU "Zapłać Blikiem"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Zapłać Blikiem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.
1.3. Konkurs trwa w okresie od 2019-03-04 do 2019-03-31 włącznie. Okresy rozliczeniowe to: 04.03-10.03,
11.03-17.03, 18.03-24.03, 25.03-31.03
1.4. LINK4 oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych.
1.5. LINK4 jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
1.6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

2. DEFINICJE
Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie i pisane wielką literą, otrzymują następujące znaczenie:
2.1. LINK4 - LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000142452.
2.2. Konkurs – konkurs „Zapłać Blikiem ” organizowany przez LINK4 i prowadzony na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie.
2.3. Komisja Konkursowa – powołana przez LINK4 komisja, w skład której wchodzi Maria Andrzejewska,
Aneta Krawczyk-Stawińska, Anna Jóźwiak, Łukasz Wawrzuła pracowników LINK4, do której zadań
należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonienie zwycięzców Konkursu.
2.4. Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu.
2.5. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta z LINK4.
2.6. BLIK – forma płatności realizowana przy wykorzystaniu Systemu Płatności Mobilnych BLIK, stworzona i
prowadzona przez Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2.7. Karta podarunkowa Allegro - narzędzie (reprezentowane przez kod numeryczny), uprawniające do
nabycia na jego podstawie towarów oferowanych w serwisie Allegro, do maksymalnej kwoty
odpowiadającej wartości nominalnej karty. Regulamin Kart podarunkowych Allegro znajduje się na
stronie:
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-serwisu-allegro4GDAboO2OFR.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w okresie trwania Konkursu spełniły łącznie następujące
warunki:


zawarły Umowę Ubezpieczenia,



opłaciły składkę lub ratę składki należną LINK4 z tytułu Umowy Ubezpieczenia za pomocą BLIK,



zarejestrowały chęć udziału w Konkursie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej :
https://www.link4.pl/blik-konkurs , zaakceptowały postanowienia Regulaminu i podały dane
niezbędne do udziału w Konkursie tj.: Telefon, adres e-mail, numer polisy.



przesłały, za pomocą wskazanego wyżej formularza, propozycję hasła „W LINK4 płacę Blikiem bo
… zachęcającego do płacenia BLIKIEM.

3.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy LINK4, a także członkowie najbliższych rodzin tych
osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, małżonków rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3.3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z powyższymi postanowieniami Regulaminu, staje się
uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem).
3.4. Uczestnik nie może w ramach Konkursu przedstawić więcej niż jedną propozycję hasła zachęcającego
do płacenia BLIKIEM.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY
4.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez wybór najlepszych haseł zgłoszonych przez Uczestników.
Wyboru najlepszych haseł dokonana Komisja Konkursowa.
4.2. Hasła nie spełniające warunków określonych Regulaminem nie będą klasyfikowane przez Komisję
Konkursową.
4.3. Kryterium wyboru najlepszych haseł będzie ich oryginalność i odzwierciedlenie tematu konkursu.
4.4. Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego trwania Konkursu spośród przesłanych w minionym
okresie rozliczeniowym haseł Komisja Konkursowa wybierze:


3 najlepsze hasła przyznając Uczestnikom, którzy je przysłali, nagrodę w postaci Karty
Podarunkowej Allegro o wartości 2500 zł brutto każda,



5 haseł, które zajęły drugie miejsce, przyznając Uczestnikom, którzy je przysłali, nagrodę w
postaci Karty Podarunkowej Allegro o łącznej wartości 500 zł brutto każda,



10 haseł, które zajęły trzecie miejsce, przyznając Uczestnikom, którzy je przysłali, nagrodę w
postaci Karty Podarunkowej Allegro o łącznej wartości 100 zł brutto każda.

4.5. Wybór zwycięzców zostanie dokonany nie później niż w terminie 7 dni po upływie danego okresu
rozliczeniowego.
4.6. Zwycięzcy o przyznaniu nagrody będą informowani mailowo.
4.7. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom mailowo.
4.8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. Uczestnik może zrzec się prawa do
nagrody.

5. OPODATKOWANIE
Nagrody uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób
fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku do właściwego urzędu
skarbowego ciąży na LINK4. W związku z tym Uczestnikowi uprawnionemu do nagrody LINK4 przyzna
dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości należnego do pobrania podatku
dochodowego od osób fizycznych od nagrody. Kwotę dodatkowej nagrody pieniężnej LINK4 przekaże na konto
właściwego urzędu skarbowego. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie Uczestnikowi.

6. POSTANOWIENIA DODATKOWE, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Rejestrując chęć udziału w Konkursie i przesyłając propozycję hasła, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, Uczestnik:



oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do zgłoszonego w Konkursie hasła i przenosi w
całości na LINK4 autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego hasła, w tym w szczególności w
zakresie niezbędnym do jego publikacji i innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego
opracowania w stopniu, jaki LINK4 uzna za stosowny i wskazany, w tym w szczególności w
zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji założeń konkursu. Autorskie prawa majątkowe
zostają przez Uczestnika Konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz LINK4 bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;



upoważnia i udziela LINK4 zgody na anonimowe rozpowszechnianie zgłoszonego w Konkursie
hasła w całości; modyfikowanie zgłoszonego hasła w całości lub części oraz dokonywanie jego
opracowań w całości lub części i wykonywanie zależnych praw autorskich. Zgody i upoważnienia,
o których mowa w niniejszym punkcie są nieodwołalne;



wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.

6.2. Rejestrując chęć udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez LINK4 na zasadach opisanych w Regulaminie.
6.3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ulicy Postępu 15, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000142452, posiadająca
numer NIP 5262672654, REGON: 015290740.
6.4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w z art. 6 ust. 1 lit a
RODO 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).
6.5. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e mail: daneosobowe@link4.pl.
6.6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w
celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach
marketingowych.
6.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
6.8. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:


sprostowania danych,



usunięcia danych,



ograniczenia przetwarzania danych,



przenoszenia danych,



wniesienia sprzeciwu,



cofnięcia zgody w dowolnym momencie , co wiążę się usunięciem danych osobowych podanych
w celu udziału w Konkursie i brakiem możliwości udziału w Konkursie.

6.9. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: numer telefonu, adres e-mail, numer
polisy.
6.10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.11. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

6.12. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
6.13. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów
oraz upływu okresu przedawnienia roszczeń.
6.14. LINK4 stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. LINK4
wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z
uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. LINK4 podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
6.2. Uczestnik ma prawo do wniesienia reklamacji do LINK4. Reklamacja może być złożona:
 w formie pisemnej (doręczona osobiście albo przesyłką pocztową na adres LINK4 TU S.A., ul.
Postępu 15, 02-676 Warszawa),
 ustnie (telefonicznie pod numerem infolinii Link4 +48 22 444 44 44 albo osobiście),
 w formie elektronicznej za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się w serwisie
internetowym www.link4.pl.
 agentowi ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu lub na rzecz Link4, pod warunkiem złożenia
jej w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
6.3. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od
dnia otrzymania reklamacji.
6.4. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i
udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni LINK4:
 poinformuje osobę występującą z reklamacją o przyczynach opóźnienia,
 wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
 określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6.5. LINK4 powiadamia o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej, wysyłając odpowiedź przesyłką
pocztową, z zastrzeżeniem, że na wniosek osoby występującej z reklamacją odpowiedź dostarczana
jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.6. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie
reklamacji przez LINK4.
6.7. Informacja dot. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dostępna jest także w serwisie internetowym
Link4 (www.link4.pl).
6.8. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ustępach powyższych, Uczestnik, ubezpieczający,
ubezpieczony i uprawniony z Umowy Ubezpieczenia ma prawo do rozpatrzenia sporów
wynikających z Umowy Ubezpieczenia przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, prawo
wniesienia skargi na działalność LINK4 do Rzecznika Finansowego oraz prawo do rozpatrzenia sporów
wynikających z Umowy Ubezpieczenia w drodze pozasądowego postępowania prowadzonego przy
Rzeczniku Finansowym.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://www.link4.pl/pliki-do-pobrania

8.2. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają wyłącznie charakter
informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
8.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem
obowiązującego w Polsce prawa powszechnego.

mają

zastosowanie

odpowiednie

przepisy

8.4. LINK4 zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w każdym czasie,
w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
8.5. LINK4 zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie zmiany te nie będą naruszać praw już
nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Konkursie.
8.6. W przypadku zmian w Regulaminie LINK4 poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając
odpowiednie informacje na stronie https://www.link4.pl/pliki-do-pobrania Regulamin w wersji
zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
8.7. Ewentualne spory wynikające z udziału Uczestnika w Konkursie rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla miejsca zamieszkania Uczestnika.
8.8. Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu LINK4 nr 11/2019w dniu 22 luty 2019 roku.

