
 

 

Regulamin Konkursu „Mikołajkowy rajd forumowy” 

z dnia 05.12.2021 r. 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „Mikołajkowy rajd forumowy” (dalej „Konkurs”) jest Orange Polska 

S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681,  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział  

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5260250995, REGON 012100784, której 

kapitał zakładowy wynosi: 3 937 072 437,00 złotych (dalej „Organizator”). 

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany na forum Nasz Orange pod adresem nasz.orange.pl 

(zwanym dalej Forum). 

3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) jest opublikowany pod adresem 

https://nasz.orange.pl/t5/Og%C5%82oszenia/Konkurs-Miko%C5%82ajkowy-rajd-

forumowy/m-p/290969#M8717 i reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa 

i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (zwanych dalej „Uczestnikami”) i jest 

wiążący dla obydwu stron. 

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Zgłoszenia udziału w Konkursie dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” w poście 

z ogłoszeniem o Konkursie opublikowanym pod adresem: 

https://nasz.orange.pl/t5/Og%C5%82oszenia/Konkurs-Miko%C5%82ajkowy-rajd-

forumowy/m-p/290969#M8717. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.  

3. Konkurs rozpoczyna się 06.12.2021 r. o godzinie 00:00 i trwa do dnia 15.12.2021 do godziny 

23.59. 

4. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, będące zarejestrowanymi użytkownikami Forum. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział  w  przygotowaniu, prowadzeniu Konkursu,  a  także 

osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej 

podstawie niż stosunek pracy. 
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawa Uczestników do udziału  

w Konkursie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, jeżeli  naruszył  jakiekolwiek 

postanowienie niniejszego Regulaminu, Regulamin Serwisu www.orange.pl i Aplikacji 

Mobilnej Regulaminu oraz Zasad Forum. 

§ 3  

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności  

w celu dokonania oceny wyników Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu,  

Organizator powołał komisję konkursową składającą się z członków Zespołu Nasz 

Orange (dalej zwaną „Komisją”). 

§ 4  

ZASADY KONKURSU 

1. Założeniem  Konkursu  jest  wyłonienie 10 Uczestników, którzy w okresie 10 dni trwania 

Konkursu zdobędą jak najwięcej Punktów konkursowych (zwanych dalej „Punktami”).  

2. Komisja wyłoni zwycięzców w oparciu o ilość zgromadzonych Punktów przydzielanych za 

poniższe aktywności realizowane na Forum: 

• dodanie rozwiązania (odpowiedzi oznaczonej jako rozwiązanie) – 200 pkt 

• dodanie komentarza lub założenie tematu w kategoriach tematycznych  

z wyłączeniem sekcji „Pomysły” oraz kategorii „O Społeczności” – 15 pkt 

• przeglądanie stron Forum – 1 pkt 

3. Ilość zdobytych Punktów dla aktualnych TOP 10 Uczestników będzie widoczna publicznie  

w Tabeli Rankingowej (dalej zwanej Tabelą) przez cały okres trwania Konkursu. 

3.1. Tabela będzie zamieszczona publicznie w dedykowanym wpisie konkursowym  

w formie grafiki. 

3.2. Tabela będzie aktualizowana codziennie do godz. 18:00, w formie edycji wpisu. 

3.3. Tabela będzie zawierała punktację narastająco – od startu Konkursu do dnia 

poprzedzającego publikację jej aktualizacji. 

4. Niedozwolone  jest  multiplikowanie  kont  przez  tego  samego  Użytkownika  w  celu              

wpłynięcia  na  wyniki  Konkursu.  Komisja    zastrzega    sobie    prawo    do    weryfikacji     

poprawności w tym zakresie przy użyciu dostępnych narzędzi. 

5. Komisja  konkursowa wyłoni zwycięzców  w  oparciu  o  ilość  zgromadzonych  Punktów 

przydzielanych za aktywności realizowane na Forum zgodnie z pkt. 2 w §4. 

6. Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji w konkursie Uczestników, którzy nie 

przestrzegają regulaminu, zasad i netykiety Forum. 

 

 



 

§ 5 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD 

 

1. W Konkursie wyłonionych zostanie 10 Zwycięzców. 

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie Tabeli w oparciu o największą zdobytą łączną 

liczbę Punktów w czasie trwania Konkursu. 

3. Informacja o Zwycięzcach zostanie opublikowana na Forum w dniu 16.12.2021 r. 

4. Nagrodą w  konkursie dla Zwycięzców jest: 

4.1. Miejsca 1-3:  

a) zestaw gadżetów Orange o łącznej wartości 150 zł (dalej zwany Nagrodą) 

zawierający: portfel męski Ochnik oraz kabel USB-A przeznaczony do Micro 

USB/Type C/Lightning 

b) 5 000 Punktów Orange przyznanych w profilu Zwycięzcy na Forum 

c) unikatowa odznaka „Mikołajkowy rajd forumowy”  

4.2. Miejsca 4-5:  

a) zestaw gadżetów Orange o łącznej wartości 125 zł (dalej zwany Nagrodą) 

zawierający: Power Bank ECO, słuchawki nauszne, ładowarkę Hub oraz kabel USB-

A przeznaczony do Micro USB/Type C/Lightning 

b) 4 000 Punktów Orange przyznanych w profilu Zwycięzcy na Forum 

c) unikatowa odznaka „Mikołajkowy rajd forumowy”  

4.3. Miejsca 6-10:  

a) zestaw gadżetów Orange o łącznej wartości 100 zł (dalej zwany Nagrodą) 

zawierający: szklaną butelkę z zaparzaczem do herbaty, słuchawki nauszne, power 

bank 2200 mAh oraz pendrive 16GB 

b) 3 000 Punktów Orange przyznanych w profilu Zwycięzcy na Forum 

c) unikatowa odznaka „Mikołajkowy rajd forumowy”  

5. Do wartości Nagrody dla wszystkich Zwycięzców zostanie dodana dodatkowa nagroda 

pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób 

fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody.  

6. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w § 5 pkt. 5 nie podlega wypłacie na 

rzecz Zwycięzcy, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej 

Nagrody w Konkursie.  

7. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed 

wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 

zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.  

8. W związku z obowiązkiem podatkowym i koniecznością dostarczenia Nagrody, Zwycięzca 

zobowiązany jest przesłać Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 



NaszOrange@orange.com z dopiskiem w tytule e-maila Konkurs „Mikołajkowy rajd 

forumowy” w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości o wygranej, informacje dotyczące 

Zwycięzcy – w szczególności: imię i nazwisko, nazwę użytkownika na Forum, adres 

zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.  

9. Niezachowanie  terminu  wskazanego  w  powyższym ustępie, podanie nieprawidłowych 

danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie 

Uczestnika powodujące niemożliwość przekazania Nagrody oraz spełnienia przez 

Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują utratą Zwycięzcy prawa do niej. 

10. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich czy wypłacenie 

równowartości Nagrody w gotówce. 

 

§ 6   

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. W przypadku pytań ́ lub 

wątpliwości należy kontaktować́ się korzystając z poniższych danych: Orange Polska S.A.  

z siedziba ̨ w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. Dane 

kontaktowe inspektora ochrony danych w Orange Polska: 

inspektorochronydanych@orange.com  

2. W  związku  z  prowadzeniem  Konkursu  przetwarzane  będą  następujące dane: w przypadku 

Uczestników – nazwa użytkownika (nick) używany na Forum, a w przypadku Zwycięzców 

dodatkowo:  adres  e-mail,  imię  i  nazwisko,  adres zamieszkania, numer telefonu 

kontaktowego, PESEL. Wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych oraz ich podanie jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a w przypadku Zwycięzców do 

odebrania Nagrody. 

3. Dane będą̨ służyły w celu: 

a) realizacji Konkursu - przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu (podstawa 

prawna - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);  

b) wykonania obowiązków prawnych, np. podatkowych (podstawa prawna: obowiązek 

prawny) - przez czas wykonywania obowiązków,  

c) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń́ oraz w celu przeprowadzenia analiz  

i statystyk (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes) - przez czas, po którym 

przedawniają się roszczenia w związku z udziałem w Konkursie,  

d) wykazania zgodności naszych działań z prawem (podstawa prawna: prawnie 

uzasadniony interes) – przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne 

niewykonania ciążącego na nas obowiązku.  

4. Dane osobowe mogą̨ zostać przekazane innym podmiotom:  



a) podwykonawcom, działającym w imieniu Organizatora, w szczególności w zakresie 

wsparcia informatycznego, organizacji Konkursu oraz obsługi przesyłania Nagród; 

b) innym administratorom działającym we własnym imieniu takim jak podmioty 

świadczące usługi kurierskie lub pocztowe.  

5. Uczestnik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, gdy podstawa ̨ 

prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Orange Polska S.A., a także, 

gdy są one przetwarzane w celu marketingowym.  

6. Ponadto ma prawo do:  

a) żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Organizatora, 

b) sprostowania (poprawiania) danych, 

c) usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

d) przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych 

Organizatora lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu,  

7. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  

z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może skorzystać Uczestnik, zależeć będzie 

np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.  

8. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, może 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu 

www.orange.pl i Aplikacji Mobilnej dostępny pod adresem https://www.orange.pl/ocp-

http/PL/Binary2/1978292/regulaminserwisuorange_4002392365.pdf oraz Zasady Forum 

dostępne pod adresem: https://nasz.orange.pl/t5/Baza-wiedzy-O 

spo%C5%82eczno%C5%9Bci/Netykieta/ta-p/181538, a także przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wszelkie zapytania związane z Konkursem można przesyłać na adres: 

NaszOrange@orange.com.  
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