REGULAMIN KONKURSU
„Zgarnij kasę”
Preambuła – Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej, przyznaje się
następujące znaczenie:
1. „Organizator” – Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-813), przy
ul. Elzab 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000095317, NIP:
6480000255, Kapitał Zakładowy 22.142.962,40 zł.
2. „Administrator danych” – Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. z siedzibą w Zabrzu (41813), przy ul. Elzab 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
0000095317, NIP: 6480000255 Kapitał Zakładowy 22.142.962,40 zł.
3. „Fundator” – fundatorem nagród jest Organizator.
4. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Zgarnij kasę” organizowany
przez Organizatora, w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.
5. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników
Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w
Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu,
w związku ich z udziałem w Konkursie.
6. „Serwis” zamieszczony w Internecie pod domeną www.kasa-elzab.pl, landing page, w którym
organizowany jest Konkurs.
7. „Uczestnik Konkursu” lub „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, prowadzący działalność
gospodarczą, który w myśl art. 111 Ustawy o VAT dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, który dokonał
prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki
uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
8. "Komisja Konkursowa" – komisja składająca się z 3 osób – przedstawicieli Organizatora, do zadań
której należy weryfikacja zgodności zgłoszeń konkursowych z postanowieniami Regulaminu oraz
wybór najbardziej kreatywnej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

1.
2.
3.
4.

§1
Postanowienia ogólne
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu w
Serwisie, w okresie wskazanym w treści postanowień § 3 Regulaminu.
Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu na zasadach
opisanych w § 5 Regulaminu.
Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki
uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu.
Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania nagród opisane są poniżej.

5. Celem Konkursu jest udzielenie najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie: Która z cech kasy
ELZAB K10 usprawni pracę w Twojej firmie? (zwanego dalej: udzieleniem odpowiedzi).

§2
Obszar
Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium RP), jest ogłaszany w Serwisie
i na stronach www Organizatora oraz innych mediach i kierowany do użytkowników sieci Internet.
§3
Termin
1. Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach. Każdy etap będzie trwał miesiąc w terminie
odpowiednio:
- I etap od 05.09.2019 roku od godz. 12:00 (data rozpoczęcia pierwszego etapu Konkursu to termin
opublikowania landing page’a Konkursowego w domenie www.kasa-elzab.pl) do dnia 30.09.2019
roku do godz. 23:59 (data zakończenia pierwszego etapu Konkursu)
– II etap od 01.10.2019 roku od godz. 12:00 (data rozpoczęcia drugiego etapu Konkursu to termin
opublikowania landing page’a Konkursowego w domenie www.kasa-elzab.pl) do dnia 31.10.2019
roku do godz. 23:59 (data zakończenia drugiego etapu Konkursu).
– III etap od 01.11.2019 roku od godz. 12:00 (data rozpoczęcia trzeciego etapu Konkursu to termin
opublikowania landing page’a Konkursowego w domenie www.kasa-elzab.pl) do dnia 30.11.2019
roku do godz. 23:59 (data zakończenia trzeciego etapu Konkursu).
2. Wyłonienie zwycięzcy każdego z etapów Konkursu – Laureata etapu Konkursu – nastąpi w oparciu
o werdykt Komisji Konkursowej, która wybierze w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia
etapu Konkursu najbardziej kreatywną odpowiedź na zadane pytanie konkursowe: Która z cech
kasy ELZAB K10 usprawni pracę w Twojej firmie?
3. Ogłoszenie Laureata etapu Konkursu nastąpi nie później niż do trzech dni po terminie wskazanym
w pkt 2 § 3 w Serwisie poprzez wskazanie imienia i nazwiska Laureata etapu Konkursu. Dodatkowo
Laureat etapu Konkursu zostanie w tym samym dniu poinformowany o zwycięstwie w Konkursie
za pomocą wiadomości przesłanej poprzez Serwis.

§4
Uczestnictwo w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Osoba zainteresowana wzięciem udziału
w Konkursie zobowiązana jest wejść na stronę Serwisu https://www.kasa-elzab.pl, wpisać
proponowaną odpowiedź na pytanie zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3. Do Konkursu mogą się
zgłaszać podmioty, które:
a) zamieszkują/ mają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) prowadzą działalność gospodarczą i w myśl art. 111 Ustawy o VAT dokonują sprzedaży na
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,

c) są zarejestrowane w Serwisie.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy, w tym dealerzy
współpracujący z Organizatorem, ani też członkowie organów zarządzających Organizatora, a
także członkowie Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób.
Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.

§5
Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie
1. Celem zgłoszenia woli swojego uczestnictwa w Konkursie, podmiot zainteresowany uczestnictwem
w Konkursie, a jednocześnie spełniający wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w
szczególności w treści postanowień § 4 Regulaminu, winien dokonać zgłoszenia swej osoby na
Konkurs zgodnie z postanowieniami ust. 2 i ust. 3 poniżej.
2. Zgłoszenia
woli
uczestnictwa
w
Konkursie
dokonuje
się
w
Serwisie,
w terminie wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu, poprzez wysłanie najbardziej
kreatywnej odpowiedzi na pytanie: Która z cech kasy ELZAB K10 usprawni pracę w Twojej firmie?
3. Zgłoszenia uczestnictwa nadesłane po upływie terminów opisanych w § 3 ust. 1 nie zostaną
zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
4. Zgłoszenia nadesłane w okresie przyjmowania zgłoszeń, wskazanym w treści postanowień § 3 ust.
1, zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie po uprzednim poddaniu ich weryfikacji, czy
spełniają warunki uprawniające do ich przyjęcia do Konkursu. Jeżeli dany użytkownik nie spełnia
warunków uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności na skutek naruszenia
postanowień Regulaminu, wówczas Organizator podejmuje decyzję o niedopuszczeniu takiego
uczestnika do udziału w Konkursie.

§6
Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w Ogólnym
Rozporządzeniu o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) oraz w ustawie
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu udziału w konkursie oraz wyłonienia zwycięzcy,
na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz po jego
zakończeniu, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzonych roszczeń oraz okres
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim - odbiorcom w rozumieniu
art. 4 pkt 9 RODO, poza wypadkami, gdy konieczność taka wynikać będzie z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz do cofnięcia udzielonej
zgody na ich przetwarzanie - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie uznania, że
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału
w konkursie. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w
konkursie.
10.Decyzje w oparciu o podane przez Uczestników dane nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

§7
Prawa autorskie
1.
Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator (jako podmiot fundujący
nagrody) z chwilą wydania Nagrody, – nabywa własność oraz prawa autorskie, w tym zależne prawa
autorskie do zgłoszonych w Konkursie odpowiedzi udzielonych w wyniku realizacji zadania
konkursowego i ich zgłoszenia do Konkursu, w tym w szczególności opinii Uczestników i wywiadów
udzielanych w ramach realizacji Konkursu, a także do utworów powstałych z użyciem odpowiedzi, bez
ograniczeń co do czasu i terytorium, a nagrodzony Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora
wszelkie prawa do utworów powstałych w wyniku realizacji zadania konkursowego i ich zgłoszenia do
Konkursu, opinii i wywiadów na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności poprzez
utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku,
technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych
ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie,
nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz
za
pośrednictwem
satelity
w
sposób
zarówno
powszechnie
dostępny,
jak
i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie
do
sieci
multimedialnej,
w
tym
Internetu,
nieograniczone
rozpowszechnianie
w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie
w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw
autorskich do zadań konkursowych, opinii i wywiadów oraz prawo zezwalania na wykonanie tych
zależnych praw autorskich. Uznaje się, że przeniesienie niniejszych praw autorskich jest nieodpłatne.
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz
zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku
do Organizatora i jego następców. Laureat Konkursu celem otrzymania Nagrody zobowiązany jest
podpisać dodatkowo oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na zasadach i w zakresie wyżej
opisanym. Otrzymanie przez Organizatora w/w oświadczenia jest warunkiem, którego spełnienie jest
niezbędne do otrzymania przez Laureata Konkursu Nagrody. Ponadto Laureat Konkursu wyraża zgodę
na wykorzystanie jego wizerunku w wywiadach udzielanych Organizatorowi.
2.
Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich
w związku z zadaniami konkursowymi, opiniami, wywiadami ponosi Uczestnik Konkursu, który udzielił
odpowiedzi na pytanie konkursowe, wyraził opinię oraz/lub udzielił wywiadu.

3.
Dokonując zgłoszenia hasła w Konkursie Uczestnik gwarantuje, że udzielona odpowiedź nie
narusza praw wyłącznych, w tym praw autorskich osób trzecich.

§8
Tryb wyłonienia laureata i przyznawania Nagród
1. Wyłonienie Laureatów Konkursu odbywa się przez Komisję konkursową, która oceni wszystkie
nadesłane Odpowiedzi na posiedzeniu, które odbędzie się w terminie do 3 dni roboczych od
zakończenia etapu konkursu i wyłoni Zwycięzców Nagród ze wszystkich poprawnie
zweryfikowanych zgłoszeń zarejestrowanych w Konkursie.
2. W przypadku udzielenia przez Uczestnika więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe, czy
w więcej niż jednym etapie Konkursu, Uczestnik uprawniony będzie do uzyskania statusu Laureata
Konkursu wyłącznie z tytułu zgłoszenia jednego hasła konkursowego i tylko w jednym etapie
Konkursu, tj. tego które zostało nadesłane jako pierwsze.
3. W przypadku, gdy do udziału w Konkursie nie zostanie zgłoszona żadna odpowiedź, Nagroda ulega
przepadkowi na rzecz Fundatora.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu, przy czym nie
wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych
odpowiedzialności odszkodowawczej.

§9
Nagrody Konkursu
1. W każdym z trzech etapów Konkursu przewidziano następujące nagrody 1 i 2 stopnia (dalej zwane
również: „Nagrodami”):
Nagrody 1 stopnia (3 szt.):
- możliwość zakupu za cenę 1 złoty 1 sztuki kasy fiskalnej spośród następujących modeli kas
dostępnych w dniu zakończenia konkursu na magazynie:
1. ELZAB K10 ONLINE BT/WIFI w cenie sugerowanej dla klienta końcowego 1.490 zł netto
2. ELZAB K10 ONLINE BT/GPRS w cenie sugerowanej dla klienta końcowego 1.590 zł netto
3. ELZAB K10 ONLINE BT/WiFi/EX w cenie sugerowanej dla klienta końcowego 1.590 zł netto
o następującej kolorystyce obudowy: biało-pomarańczowa, popielato-zielona, popielato-j.
popielata, czarno-pomarańczowa, biało-zielona
Nagrody 2 stopnia (10 szt.):
- kupon rabatowy 10% na zakup kasy fiskalnej spośród następujących modeli kas dostępnych
w dniu zakończenia konkursu na magazynie:
1. ELZAB K10 ONLINE BT/WIFI w cenie sugerowanej dla klienta końcowego 1.490 zł netto
2. ELZAB K10 ONLINE BT/GPRS w cenie sugerowanej dla klienta końcowego 1.590 zł netto
3. ELZAB K10 ONLINE BT/WiFi/EX w cenie sugerowanej dla klienta końcowego 1.590 zł netto

o następującej kolorystyce obudowy: biało-pomarańczowa, popielato-zielona, popielato-j.
popielata, czarno-pomarańczowa, biało-zielona.
2. Nagrodę wydaje Organizator.
3. Każdy z Uczestników, w trakcie trwania Konkursu, może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę
główną, o której mowa w pkt 1.
§ 10
Wydanie nagród
1. Uczestnik, który zostanie Laureatem Konkursu zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą
elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości SMS, w terminie nie późniejszym
niż trzy dni po terminie wskazanym w pkt 2 § 3. Ponadto ogłoszenie wyników Konkursu będzie
miało miejsce w Serwisie.
2. Laureaci Konkursu są zobowiązani odpowiedzieć na wiadomość, o której mowa w punkcie
poprzednim w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania i dostarczyć Organizatorowi oświadczenie, o
którym mowa w § 7. Maksymalny termin odbioru nagrody nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia
zakończenia etapu Konkursu.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu odbioru nagrody opisanego w ustępie 2 powyżej
oraz/lub w przypadku niepodania przez Uczestnika wskazanych powyżej danych/przekazania
oświadczeń, Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji danego Uczestnika.
4. Warunkiem niezbędnym do przejścia prawa własności do Nagrody na Laureata Konkursu jest
podpisanie przez Laureata Konkursu protokołu odbioru Nagród oraz oświadczenia o przeniesieniu
praw autorskich, o którym mowa w § 7.
5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, opisanych
w § 9 Regulaminu, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
Niemożliwy jest ponadto zwrot nagrody i wymiana jej na gotówkę.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych
adresowych.

§ 11
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie
pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu,
jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data nadania
reklamacji.
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą uwzględniane.
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające
udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej, oraz zwięzły
opis przedmiotu reklamacji.
5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony

o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do
dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki
określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia
określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
2. Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu
Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości.
4. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą
w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad
i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności
jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia
w ciągu 14 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku, gdy zawiodą próby polubownego
załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze
postępowania sądowego.

