
Regulamin konkursu 
„morele.net inspiruje” 

 
1. Organizatorem konkursu jest Sklep Internetowy Morele.net Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 
20A; 31-553 Kraków; NIP: PL9451972201. 

 
2. Celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszych (według jury) inspiracji 
przedstawiających produkty kupione w sklepie morele.net 

 
3. W celu pozytywnej weryfikacji pracy Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe 
oraz przesłać swoje zgłoszenie za pomocą wiadomości email na adres: 
konkursy@morele.net w terminie  08.11 - 31.11.2018 r. do godz. 23:59. 

 

4. Zadaniem konkursowym jest stworzenie inspiracji na stronie morele.net z 
produktem/produktami kupionymi w morele.net, z których przynajmniej jeden 
został kupiony w 2018 roku. W celach weryfikacji tego warunku konieczne będzie 
przesłanie również numeru zamówienia. 
Inspiracja musi zawierać: zdjęcia produktów, listę zakupową. Mile widziany 
komentarz/opis. 

 
 

• Stwórz listę zakupową zawierającą zakupiony produkt lub produkty z oferty 
sklepu morele.net. 

• Pokaż wybrany produkt bądź grupę produktów. Zrób minimum 1 zdjęcie i dodaj 
je do listy zakupowej. Liczy się kreatywność. Zgłoszenia bez zdjęć nie będą 
brane pod uwagę. Opis inspiracji jest dobrowolny. 

• Kliknij przycisk “opublikuj jako inspirację”. Instrukcja jak ją stworzyć dostępna 
na stronie https://www.morele.net/pokaz_pomoc/945/. 

• Swoje zgłoszenie prześlij w formie wiadomości email na adres 
konkursy@morele.net w tytule wpisując: Konkurs morele.net - inspiracja, a 
treści wiadomości muszą znajdować się niniejsze elementy: 

o Link do stworzonej inspiracji w sklepie morele.net. W konkursie biorą 
udział inspiracje dodane przez uczestników w terminie 08.11.2018 - 
31.11.2018. Inspiracje dodane przed lub po tym terminie nie będą brane 
pod uwagę w zgłoszeniu. 

o Numer zamówienia uczestnika konkursu ze sklepu morele.net z 
produktem lub produktami widocznymi w przesłanej inspiracji ponieważ 
przynajmniej jeden produkt z listy zakupowej musi być zakupiony w 2018 
roku. 

o Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet realizacji 
konkursu i możliwości wysłania nagrody. Wiadomości ze zgłoszeniem 
konkursowym, które nie będą zawierać poniższej zgody nie będą 
dopuszczone do konkursu. Poniżej znajduje się treść zgody, którą należy 
zawrzeć w wiadomości ze zgłoszeniem: 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Morele.net sp. 
z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków, KRS 
0000390511 , NIP PL9451972201 w celu udziału w konkursie (przesłania 
nagrody). 
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja 
zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą 
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informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w 
dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu 
zakończenia promocji. 
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
4. W konkursie przewidziane są nagrody w postaci 20 Elektronicznych Kart 
Podarunkowych Grupy Morele.net (voucher) dla 20 najlepszych inspiracji/zgłoszeń, 
każda o wartości 200 zł . 
Nagroda to jest przyznawana odgórnie przez Organizatora. Każda osoba fizyczna 
może dodać dowolną ilość zgłoszeń, jednak może zostać nagrodzona tylko jedną kartą 
podarunkową. 
Regulamin Elektronicznych Kart Podarunkowych dostępny pod adresem 
https://www.morele.net/pokaz_pomoc/388/. 

 

5. Wyboru zwycięskich prac dokona kapituła konkursowa (jury). 
 
6. Rozpoczęcie konkursu ustala się na dzień 06.08.2018 r. Konkurs zostanie 
ogłoszony na stronie głównej www.morele.net. 

 
7. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi wyznaczony został na 19.08.2018 r. godz. 
23:59. 

 
8. Organizator Konkursu skontaktuje się ze Zwycięzcami konkursu przez wiadomość 
e-mail z prośbą o kontakt niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, najpóźniej do 21 
dni po jego zakończeniu. Zwycięzcy zostanie przesłana wskazana nagroda wraz z 
protokołem odbioru nagrody. Podpisany i wypełniony protokół należy odesłać do 
nadawcy w ciągu 7 dni. 

 
9. Niezbędne dane od zwycięzcy konkursu: 

• Imię i nazwisko, 
• PESEL, 
• Adres zamieszkania 

 

10. W przypadku nieodesłania protokołu odbioru nagrody lub braku kontaktu ze 
zwycięzcą jury wybierze innego zwycięzcę konkursu w ciągu 14 dni roboczych. 

 
11. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej z wykluczeniem pracowników Sklepu Internetowego Morele.net Sp. z 
o.o., i ich najbliższej rodziny 

 
12. Zwycięzca nagrody - Elektronicznej Karty Podarunkowej, otrzymuje również 
dodatkową nagrodę pieniężną na poczet pokrycia podatku, która wynosi ok. 11,11% 
wartości Elektronicznej Karty Podarunkowej i nie jest przekazywana zwycięzcy, lecz 
potrącana i przekazywana urzędowi skarbowemu, na co zwycięzca wyraża zgodę. 

 
12. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, pełnoletnia, mająca miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy 
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Organizatora lub osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż 
stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższej rodziny. 

 
Osoby niepełnoletnie, mogą brać udział w konkursie pod warunkiem posiadania 
skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie oraz na 
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz 
zakończeniem konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W 
przypadku rozstrzygnięcia konkursu z niepełnoletnim zwycięzcą musi on przesłać 
zgody prawnego opiekuna (na udział w konkursie i przetwarzanie danych). 

 
13. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z przeniesieniem praw 
autorskich na Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
zmian w Regulaminie Konkursu. 

 
14. Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że: 

a. Uczestnik konkursu jest wyłącznym autorem /autorką odpowiedzi i 
przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do zdjęcia, które nie są w żaden 
sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich 
b. Uczestnik przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich, które 
zostały poniesione w wyniku naruszenia jakichkolwiek praw związanych z 
przesłaną przez uczestnika odpowiedzią, przysługujących osobom trzecim, a w 
szczególności praw autorskich. 
c. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora oraz na użycie zwycięskiej pracy w celach marketingowych. 

 
15. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zgadza się na przetwarzanie jego danych 
osobowych przez Morele.net sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20A, 
31-553 Kraków, KRS 0000390511, NIP PL9451972201 w celu udziału w konkursie. 

 
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda 
Uczestnika Promocji. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą 
informatyczną administratora danych. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w 
dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia 
promocji. 

 
Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych 
osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
iod@morele.net. 

 
16. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu 
konkursu. 

 
17. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy 
winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 
14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

 
18. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
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19. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana 
listem poleconym na adres Organizatora. 

 
20. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 
21. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

 
22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie bez 
informowania o nich uczestników konkursu. 


