REGULAMIN KONKURSU „PROSTE OSZCZĘDZANIE”
zwany dalej „Regulaminem”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pt. „Proste oszczędzanie” (dalej: Konkurs) jest ULTIMO S.A. z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 58-68 we Wrocławiu (53-680 Wrocław), wpisana
do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000448234, NIP: 897-16-76-655, REGON:
932830007, o kapitale zakładowym w wysokości 108.007.500 złotych, opłaconym w całości,
zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną,
loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z
2016 r., poz. 471 z późn. zm.).
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego.
4. Klient - osoba fizyczna posiadająca zobowiązania finansowe z tytułu wierzytelności nabytych
przez Wierzycieli:
a. Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, wpisany do Rejestru Funduszy
Inwestycyjnych, pod numerem RFi 251;
b. Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA z siedzibą w Luksemburgu, adres:
13-15 avenue de la Liberte, L- 1931 Luksemburg, wpisaną do Rejestru Handlowego
i Spółek w Luxemburgu pod numerem B 95089;
c. TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa tj. ALTUS Towarzystwo
Funduszy

Inwestycyjnych

Spółka

Akcyjna

z

siedzibą

w

Warszawie

przy

ul. Pankiewicza 3,
które to wierzytelności są obsługiwane przez Organizatora w oparciu o stosowne umowy
o świadczenie usług windykacyjnych zawarte z ww. podmiotami. Przez obsługę wierzytelności
rozumie się występowanie Organizatora jako pełnomocnika wymienionych wyżej Wierzycieli.

5. Uczestnik– Klient, który spełni kryteria uczestnictwa w konkursie wskazane w Regulaminie, w
szczególności te określone Rozdziale II.
6. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 10 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. (dalej:
okres trwania Konkursu), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czynności związane z
wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31 maja 2017 r.
7. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem
www.dogadajsie.pl (dalej: strona internetowa Konkursu).
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
9. Organizator powoła komisję konkursową składającą się z 3 (trzech) jego przedstawicieli (dalej:
„Komisja”). Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem
postanowień Regulaminu przez Uczestników Konkursu oraz podejmowania innych czynności
wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji,
decyzje zapadają większością głosów.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że
spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która w
okresie trwania Konkursu wejdzie na stronę internetową Konkursu oraz wykona wszystkie
czynności opisane poniżej w Regulaminie w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością
gospodarczą lub zawodową (tzn. jako konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego,
dalej: Uczestnik).
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej)
przez: Organizatora - ULTIMO S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 58-68 we
Wrocławiu oraz inne podmioty związane z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także
członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się:
małżonków, dzieci, rodzeństwo, krewnych i powinowatych pierwszego stopnia. Pracownikiem w
rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o
pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na
podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
4. Konkurs polega na nagrodzeniu jednego z Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu
odpowiedzą na pytanie konkursowe: Na czym najłatwiej zaoszczędzić? i prześlą je SMS-em
pod numer, który znajduje się na stronie www.dogadajsie.pl.
5. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest dokonać łącznie następujących
czynności:

5.1 wejść na stronę internetową www.dogadajsie.pl, wykonać zadanie konkursowe, które
polega na odpowiedzi na pytanie: Na czym najłatwiej zaoszczędzić?, a następnie
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6.Zgłoszone Zadanie konkursowe nie może:
6.1 zawierać treści bezprawnych, w tym opisów przemocy, treści obraźliwych,
pornograficznych lub obscenicznych, mogących obrażać uczucia religijne lub dobre
obyczaje;
6.3 naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich,
6.4 naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowienia Regulaminu
7. Zgłoszenia (wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe) do Konkursu można dokonywać od 10
marca 2017 roku do 10 kwietnia 2017 roku.
8. Data i godzina dokonania zgłoszenia zostanie ustalona na podstawie daty i godziny
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Organizatora. Wszelkie zgłoszenia dokonane przed rozpoczęciem lub po upływie okresu
trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.
III. NAGRODY
1. W Konkursie przewidziana jest następująca Nagroda Główna (jedna): Laptop ACER Aspire o
wartości jednostkowej 1 299 brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć)
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 144,33 zł (słownie: sto czterdzieści cztery
złote
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2. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w rozdz. III pkt.1 Regulaminu zostanie
potrącone przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego
od osób fizycznych od wygranej w Konkursie Nagrody Głównej w wysokości 10% wartości
nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
3. Nagroda Główna nie podlega wymianie na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną. Prawo do
nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRODY W KONKURSIE
1. Przy wyborze zwycięzcy Konkursu pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w
okresie trwania Konkursu oraz spełniające warunki określone w Regulaminie.
2. Zwycięzcę Konkursu, tj. Uczestnika, który przesłał najlepszą odpowiedź na zadanie
konkursowe wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z 3 (trzech) przedstawicieli

Organizatora. Komisja dokona wyboru według własnego uznania, uwzględniając kryteria takie
jak: oryginalność, unikatowość oraz walory estetyczne przesłanych odpowiedzi konkursowych.
3. W terminie 3 dni roboczych od upływu terminu nadsyłania odpowiedzi konkursowych Komisja
wyłoni jednego Zwycięzcę Nagrody Głównej.
4. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia, które
mogłyby zostać wybrane, jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu spośród
Uczestników, który dokonał swojego zgłoszenia jako pierwszy. Powyższe nie wyklucza prawa
Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego zgłoszenia
przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.
5. W terminie 2 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzcy Konkursu przez Komisję, Zwycięzca
Nagrody zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej telefonicznie na numer
telefonu wskazany przez danego Zwycięzcę podczas dokonywania zgłoszenia udziału w
Konkursie. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, wyrazić zgodę na
nagrywanie rozmowy, potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie oraz podać swoje dane
osobowe (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania). W wypadku braku możliwości uzyskania
połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą Nagrody Głównej zgodnie z opisaną powyżej
procedurą, zostanie on poinformowany o wygranej w tym samym dniu za pomocą wiadomości
SMS-a o następującej treści: „Konkurs Proste Oszczędzanie: prosimy o kontakt w sprawie
nagrody głównej w dni robocze w godz. 10-16.”
6. Dane Zwycięzcy Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ultimo.pl w
terminie 3 dni roboczych od dnia ostatecznego potwierdzenia ww. uprawnień Zwycięzcy
Konkursu, poprzez wskazanie imienia oraz pierwszej litery nazwiska Zwycięzcy na stronie
internetowej Organizatora.
7. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w terminie dwóch tygodni od dnia wskazania przez
Zwycięzcę adresu do wysyłki nagrody. Nagroda zostanie wysłane firmą kurierską na koszt
Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika. Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej
ponosi Organizator, dostarczenie Nagrody jest możliwe jedynie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
8. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani również zastrzeżenia odmiennego niż opisano to
w Regulaminie sposobu wydania nagrody.
10. Wydanie nagrody w Konkursie poczytuje się za dokonane z chwilą odebrania i poświadczenia
jej odbioru przez Zwycięzcę
11. Nagroda nieodebrana w terminie 14 dni od terminu wskazanego w Rozdziale IV pkt. 5 z winy
Zwycięzcy pozostaje własnością Organizatora.

V. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej do
dnia 31 maja 2017 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu
do siedziby Organizatora. Reklamacje są wysyłane lub składane na adres siedziby
Organizatora: ULTIMO S.A. ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław. Na kopercie winien
znajdować dopisek „Konkurs Proste Oszczędzanie – Reklamacja”.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i powód
reklamacji oraz stosowne żądanie
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 21 dni od dnia wpływu reklamacji, włączając w to wysłanie
zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest
do Uczestnika listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres podany podczas składania
reklamacji.
VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu „Proste Oszczędzanie”, w tym w celu wydania nagród oraz
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb
Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3.

Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest ULTIMO S.A. z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 58-68 we Wrocławiu (53-680 Wrocław). Każdy
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w
Konkursie oraz odebrania nagrody.
VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi na zadanie konkursowe
złożone przez Zwycięzcę Konkursu z chwilą podpisania przez Laureata, a w przypadku osoby
niepełnoletniej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych przez przedstawiciela
ustawowego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora
całości praw majątkowych Laureata do Zdania i wydania nagrody. Nabycie praw autorskich
obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze
zmianami), a w szczególności:

1.1 utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką
cyfrową, techniką reprograficzną,
1.2 wprowadzenie do obrotu,
1.3 wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego
pamięci,
1.4 wprowadzenie do sieci Internet,
1.5 trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
1.6 publiczne

rozpowszechnianie,

w
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wykonanie,

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
1.7 wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Fundatora, jego
publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności;
obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na płytach CD, kasetach
oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f),
1.8 wykonywanie praw zależnych do Zdania o których mowa w art. 46 ustawy o prawie
autorskim i prawach autorskich.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej
www.ultimo.pl.
2. W przypadku stwierdzenia złamania przez osobę biorącą udział w Konkursie zasad
Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Konkursu w sposób nieprzewidziany w
Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Zgłoszenia takiej osoby z Konkursu lub
pozbawić taką osobę prawa do Nagrody
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182).
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w
okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać
praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie
powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu
5. Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj. ULTIMO S.A.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 58-68 (53-680 Wrocław). Dane Uczestników

Konkursu są przetwarzane jedynie w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem
oraz rozliczeniem Konkursu. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji.
7. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym
Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.
8. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne
oświadczenie złożone na adres Organizatora.
9. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez
Uczestnika na osobę trzecią.
10. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin.
11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

