REGULAMIN KONKURSU
„Zbuduj magię świąt z Lego”
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Zbuduj
magię świąt z Lego” („Konkurs”) organizowanym na stronie internetowej www.swieta-z-lego.pl
(„Strona Konkursowa”) oraz w 277 wybranych sklepach stacjonarnych na terenie Polski dystrybuujących
klocki Lego, których lista wraz z adresami stanowi załącznik do Regulaminu („Sklepy”).
Kto jest organizatorem Konkursu?
1. Organizatorem Konkursu jest McCANN Worldgroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy
ul. Cybernetyki 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036848,
posiadająca numer NIP: 5210332320, REGON: 012078091 („Organizator”).
2. Organizator działa na zlecenie fundatora nagród w Konkursie tj. spółki - Lego Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, adres: Wołoska 22 A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 00000033901, posiadającej numer NIP: 5261011494 („LEGO” lub „Fundator”).
3. Konkurs trwa w okresie od dnia 05.11.2018 r. do dnia 03.12.2018 r. („Okres Trwania Konkursu”).
Kto może wziąć udział w Konkursie?
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub
pojedynczo „Uczestnik”) mogą być rodzice dzieci/opiekunowie prawni dzieci w wieku 0-13 lat,
których dziecko wykona Pracę Konkursową, zdefiniowane w pkt 6 poniżej oraz dzieci w wieku 13-18
lat, które wykonają Pracę Konkursową, działając za zgodą swoich rodziców/opiekunów prawnych,
będący konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, którzy w momencie dokonania
zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
które łącznie spełniają następujące warunki:
a) W Okresie Trwania Konkursu w jednym ze Sklepów wykonają Zadanie Konkursowe lub też
wykonają Zadanie Konkursowe na Stronie Konkursowej;
b) Rodzice/opiekunowie prawni dzieci należycie wypełnią formularz konkursowy ze zgodami,
dostępny w Sklepach, w tym zaakceptują treść Regulaminu, wyrażą zgodę na przetwarzanie
danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka (imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego, adres email, imię i nazwisko dziecka oraz data urodzenia) w celu przeprowadzenia
Konkursu, a w przypadku uczestników zgłaszających się do Konkursu poprzez Stronę Konkursową
dodatkowo wskażą Sklep, w którym zamierzają odebrać Nagrodę.
Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie
Konkursowe”).
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące
z Organizatorem, Fundatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie rodzin
wszystkich powyżej wymienionych osób. Przez członków rodziny na potrzeby Konkursu rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs?
6. Konkurs polega na narysowaniu przez dziecko biorące udział w Konkursie, na odwrocie formularza
konkursowego dostępnego w Sklepie, kartki świątecznej do Św. Mikołaja oraz wrzucenie formularza
z rysunkiem do specjalnie dedykowanej skrzynki w Sklepie albo też narysowanie takiej kartki
świątecznej przez dziecko na Stronie Konkursowej wraz z wyborem Sklepu, w którym potencjalny
zwycięzca chciałby odebrać nagrodę („Praca Konkursowa”).
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7. Praca Konkursowa powinna być wynikiem osobistej twórczości dziecka, nie może zawierać treści
sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może
zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści
reklamowych dotyczących firmy Lego. Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu rodzic/opiekun prawny
dziecka gwarantuje, że dziecko biorące udział w Konkursie posiada całość praw autorskich do Pracy
Konkursowej.
8. W Konkursie można wziąć udział dowolną ilość razy.
9. Prace Konkursowe, które nie spełniają warunków Regulaminu lub zgłoszone niezgodnie z zasadami
Regulaminu, niespełniające kryteriów określonych w Regulaminie, uniemożliwiające dokonanie
oceny przez Jury, zawierające treści niezgodne z dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób
trzecich lub naruszające obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
Kto może zostać zwycięzcą Konkursu? Kto wybiera zwycięzców?
10.Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu będą przedmiotem oceny jury powołanego przez
Organizatora („Jury”). Jury ze wszystkich Prac Konkursowych zarówno tych wykonanych w Sklepie jak
i poprzez Stronę Konkursową wybierze 277 najciekawszych Prac Konkursowych z wszystkich Sklepów
tj. takich które zostały narysowane w Sklepie lub zgłoszone poprzez Stronę Konkursową ze
wskazaniem Sklepu. Jury kierować się będzie się następującymi kryteriami: zgodność z tematem,
oryginalności ujęcia tematu, kreatywność, ciekawość odpowiedzi. Z każdego Sklepu z listy sklepów
biorących udział w Konkursie, zostanie wybrany tylko 1 Zwycięzca („Zwycięzcy”).
Co można wygrać w Konkursie?
11.Nagrodami w Konkursie dla każdego ze 277 Zwycięzców jest kwota 200 zł brutto na jednorazowe
zakupy zestawu lub zestawów klocków Lego o wartości maksymalnej do 200 zł brutto, wybrane przez
Zwycięzcę lub jego rodzica/opiekuna prawnego w Sklepie Lego, w którym Zwycięzca dokonał
Zgłoszenia Konkursowego lub w przypadku Zwycięzców, którzy brali udział w Konkursie poprzez
Stronę Konkursową, w Sklepie który wskazano jako Sklep do odbioru Nagrody („Nagroda”). W
przypadku wyboru przez Zwycięzcę lub jego rodzica/opiekuna prawnego zestawu lub zestawów
klocków o wartości niższej niż wartość 200 zł brutto, niewykorzystana wartość nagrody przepada. W
przypadku zakupu zestawu/zestawów klocków Lego o wartości większej niż 200 zł, postała cześć
może zostać dopłacona.
12.W Konkursie można wygrać tylko jedną Nagrodę.
13.Zwycięzcom – dzieciom w wieku 13-18 lub rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku 0-13,
których Prace Konkursowe uznano za zwycięskie przysługiwać będzie również nagroda dodatkowa w
wysokości odpowiadającej 11,11% wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie
zaliczona na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego
płatnikiem jest Fundator. Nagrodzeni w Konkursie nie są uprawnieni do żądania wypłaty dodatkowej
nagrody pieniężnej. Celem wydania nagrody oraz rozliczenia podatku Organizator/Fundator może
zwrócić się do rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których prace Konkursowe zwyciężyły o
podpisanie protokołu wydania nagrody, w tym dodatkowej nagrody pieniężnej oraz podanie
niezbędnych danych osobowych lub potwierdzenia otrzymania nagrody w inny sposób. Powyższe jest
warunkiem wydania nagrody w Konkursie.
14.Wygrane nagrody nie podlegają wymianie na inne niż wskazane w Regulaminie i nie przysługuje za
nie ekwiwalent pieniężny.
Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?
15.W terminie 15 dni po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu Organizator ogłosi na Stronie
Konkursowej zwycięskie Prace Konkursowe oraz imiona dzieci, które są ich autorem.
16.Najpóźniej w terminie 16 dni od dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu, Organizator skontaktuje
się na podany w formularzu konkursowym adres e-mail z rodzicami/opiekunami prawymi dziecka,
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których Prace Konkursowe uznano za zwycięskie informując o zwycięstwie oraz przypominając o
możliwości odbioru Nagrody w Sklepie wybranym podczas Zgłoszenia Konkursowego.
17.Wszelkie Nagrody, które nie zostały przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają
własnością Fundatora.
Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie?
18. Rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w Konkursie oświadcza i zapewnia, że dziecko jest
autorem Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu, oraz że Praca nie była dotychczas nigdzie
publikowana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich,
a ponadto, że korzystanie, zgodnie z Regulaminem, przez Organizatora, Fundatora lub osoby przez
nich upoważnione, z Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu nie zagrozi ani nie naruszy niczyich
praw, dóbr, przepisów prawa ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania ani
nie będzie wymagało od Organizatora, Fundatora uiszczania jakichkolwiek opłat.
19.Organizator oraz LEGO zastrzegają sobie prawo wykorzystania Pracy Konkursowej zgłoszonej do
Konkursu na potrzeby prowadzenia Konkursu, w szczególności do rozpowszechniania Pracy
Konkursowej/jej fragmentów na Stronie Konkursowej celem informacji o zwycięstwie. Uczestnikowi
nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu tak wykorzystanej Pracy Konkursowej lub jej
fragmentów.
20.Fundator nabywa własność zwycięskich Prac Konkursowych, a dodatkowo rodzice/opiekunowie
prawni dziecka, którego Praca Konkursowa zwyciężyła udzielają nieodpłatnie oraz bez ograniczeń
czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji (z prawem do
udzielania sublicencji) na korzystanie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w art.
50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, wprowadzania do obrotu, użyczania
lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w ppkt b) powyżej –
publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i
reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez
Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu;
d) w zakresie rozpowszechniania w ramach działań PR we wszelkich mediach, działaniach
promocyjnych marki LEGO.
Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?
21. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz ich opiekunów prawnych/
rodziców jest Lego Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa.
Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz ich dzieci (imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego, adres email, imię i nazwisko dziecka oraz data urodzenia) będą przetwarzane w celu i w
zakresie związanym z Konkursem, w tym w celu wyłonienia zwycięzców, wydania Nagrody
ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także na potrzeby
podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto dane osobowe zwycięzcy oraz jego
opiekuna prawnego/rodzica mogą być także ujawniane organom podatkowym, oraz podmiotom
uczestniczącym w realizacji nagrody – sklep wydający nagrodę, w zakresie w jakim jest to niezbędne
dla realizacji Konkursu i przyznania nagrody.
22. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka
- art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO). Opiekun prawny/rodzic ma prawo do wycofania zgody (poprzez przesłania
wiadomości w formie tradycyjnej lub elektronicznej na adres administratora danych osobowych,
przy czym spowoduje to niemożność dalszego uczestnictwa w Konkursie.
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23. Administratorem danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na potrzeby
postępowania reklamacyjnego w zakresie imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego oraz
adresu email jest organizator Konkursu- McCANN Worldgroup sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa. Podstawą do przetwarzania danych jest w tym przypadku
uzasadniony interes Organizatora (ochrona przed roszczeniami uczestników) - art. 6 ust. 1 pkt
f) RODO. Organizator administruje danymi osobowymi Uczestników także w związku z
obowiązkami podatkowymi związanymi z wydawaniem Nagród (obowiązek prawny ciążący na
administratorze) - 6 ust. 1 pkt c) RODO.
24. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane
osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu
Konkursu dane osobowe, w tym zwycięzców Konkursu, będą w niezbędnym zakresie
przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do
czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany (profilowane) ani przez Fundatora ani Organizatora Konkursu.
25. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach
przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do
danych osobowych),
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy
przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (o ile
zostaną spełnione wymogi prawne takiego żądania)
e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym ich
przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
f) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane
sprzecznie z prawem.
26. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego
administratora: Organizator: ochronadanych@mccannworldgroup.pl, Lego Polska Sp. z o.o.:
privacy.officer@LEGO.com
Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu?
27. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej na
adres: kontakt@swieta-z-lego.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, oraz
adres e-mail osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji.
28. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we
wskazanym zakresie.
29. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie
poinformowany w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
Gdzie jest dostępny Regulamin?
30. Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej www.swieta-z-lego.pl oraz w każdym ze
Sklepów.

4

Załącznik – list Sklepów wraz z adresami
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