
Dajar Home&Garden  
Regulamin akcji „Listy do Świętego Mikołaja”  

I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorem akcji jest DAJAR Spółka z o.o. z siedzibą z siedzibą przy  
ul. Połtawskiej 6, 75-072 Koszalin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego          
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego          
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006818, wysokość kapitału zakładowego         
8.742.000,00 PLN, REGON: 003800675, NIP: 6692296668, nr tel. 094 720 26 00, zwana             
w dalszej części regulaminu „Organizatorem”. 

2. Akcja prowadzona jest pod nazwą „Listy do Świętego Mikołaja”, dalej „Akcja”.  

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa          
w Akcji, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Akcji. 

4. Akcja nie jest grą losową ani loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o                 
grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165. z późn. zm.).  

5. Akcja adresowana jest do wszystkich osób odwiedzających sklepy stacjonarne Dajar          
Home&Garden, którzy spełnią warunki uczestnictwa określone w Regulaminie, zwanych         
dalej „Uczestnikiem” i/lub „Uczestnikami”, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz         
podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Akcji i ich pracowników, przy          
czym przez „pracowników” rozumie się także osoby fizyczne stale świadczące usługi na            
podstawie umowy cywilnoprawnej. Wyłączenia, o których mowa w zdaniu         
poprzedzającym obejmują także małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo wyżej         
wymienionych osób. 

6. Przedmiotem Akcji jest zachęcenie Uczestników Akcji do zakupu upominków w sklepach           
Dajar Home&Garden. 

7. Akcja została ogłoszona na funpage’u marki Dajar Home&Garden, na koncie          
Organizatora na Instagramie oraz w sieci sklepów stacjonarnych, których adresy          
dostępne są na stronie http://outlet.dajar.pl/#sklepy. Akcja jest przeprowadzana        
wyłącznie w sklepach stacjonarnych. 

8. Akcja trwa od dnia 22 listopada 2019 roku do dnia 18 grudnia 2019 roku. 

II PRZEBIEG AKCJI 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest wrzucenie do skrzynki znajdującej się w            
salonach Dajar Home&Garden Pracy kreatywnej, w której zostaną zamieszczone         
życzenia/podziękowania dla Świętego Mikołaja. Wymagane jest również wypełnienie i         
wrzucenie wraz z Pracą kreatywną formularza zgłoszeniowego, zawierającego m. in.          
zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Pracą kreatywną jest dowolny utwór utrwalony na papierze, płaski, wykonany          
dowolną techniką, w tym zwłaszcza tekst uzupełniony o rysunek, kolaż, malunek,           
wycinanki, wyklejanki, wydruk, fotografia itp. 

 



3. W Akcji wezmą udział Uczestnicy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
18 grudnia 2019 roku dostarczą bezpośrednio do skrzynek w salonach Dajar           
Home&Graden Pracę kreatywną wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

4. Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych         
mogą uczestniczyć w Akcji wyłącznie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. W           
przypadku takich osób, warunkiem udziału w Akcji jest wyrażenie przez ich           
przedstawiciela ustawowego zgody na udział w Akcji wraz ze zgodą na przetwarzanie            
danych osobowych wyrażoną w treści formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w           
pkt II ust. 1 Regulaminu. 

5. Każdy z Uczestników może przesłać dowolną ilość zgłoszeń, ale jeden Uczestnik           
może zostać nagrodzony podczas Akcji tylko raz. 

6. Przystępując do Akcji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz           
akceptuje postanowienia Regulaminu. 

7. Organizator odpowiada za jakość świadczenia na zasadach ogólnych prawa         
cywilnego. 

8. Organizator zastrzega, iż Prace kreatywne nie zostaną Uczestnikom zwrócone po          
zakończeniu Akcji. 

III NAGRODY I ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW 

1. Nagrodami w ramach Akcji są kody rabatowe - 20% na zakupy w sklepach Dajar               
Home&Garden dla wszystkich Uczestników oraz drobne upominki o wartości do 100 zł            
brutto dla trzech autorów najlepszych Prac kreatywnych.  

2. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora poprzez          
kontakt mailowy nie później niż w terminie do 20 grudnia  2019 roku. 

3. Nagrody w postaci kuponów rabatowych -20% zostaną przekazane w wiadomości  
e-mail wskazanej przez Uczestnika na formularzu zgłoszeniowym Akcji.  

4. Drobne upominki dla autorów najlepszych Prac kreatywnych pozostaną do osobistego           
odbioru w sklepach Dajar Home&Garden w terminie do 29 lutego 2020 roku. W             
przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności         
prawnych odbiór upominków nastąpi do rąk przedstawicieli ustawowych Uczestnika bądź          
osoby przez nich upoważnionej przez ustawowego przedstawiciela.  

5. Uprawnienia nabyte przez różnych Uczestników nie mogą być łączone. Nagrody nie           
podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.  

6. Laureatom i innym Uczestnikom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i           
zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. 
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IV PRAWA AUTORSKIE: 

1. Każdy Uczestnik Akcji, który zamieścił Pracę kreatywną w skrzynce w sklepie Dajar            
Home&Garden oświadcza, że jest jedynym autorem Pracy Kreatywnej, któremu         
wyłącznie przysługują wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie w rozumieniu          
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t. j. Dz.                
U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), a także że dysponuje wszelkimi wymaganymi w                
świetle obowiązujących przepisów zgodami oraz upoważnieniami do korzystania z         
utworów, które zostały wykorzystane do stworzenia Pracy kreatywnej, w tym w           
szczególności zgodami osób, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu,         
udzielonymi przez te osoby lub ich opiekunów prawnych, na wykorzystanie utworu lub            
wizerunku w ramach Akcji. 

 

V DANE OSOBOWE: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji w rozumieniu rozporządzenia        
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie              
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie            
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne         
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn.               
zm., dalej „RODO”) jest Organizator Akcji.  

2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować pod adresem siedziby, tj.          
ul. Połtawskiej 6, 75-072 Koszalin, a także pod adresem e-mail: sklep@dajar.pl.  

3. Dane osobowe Uczestników Akcji przetwarzane będą przez Administratora w celu          
prawidłowego przeprowadzenia i wykonania Akcji (art. 6 ust 1 lit. b RODO),w celu             
złożenia stosownych oświadczeń w związku z powstaniem obowiązku podatkowego,         
o którym mowa w pkt III ust. 4 Regulaminu (art. 6 ust 1 lit. b-c RODO), , a także gdy                    
jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów przez         
Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

4. Podanie przez Uczestnika Akcji danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie          
danych spowoduje niemożność wzięcia udziału w Akcji. 

5. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przechowywane do czasu zakończenia Akcji          
lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres          
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres         
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne        
dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez          
Administratora. 

6. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych          
osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane; do           
sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),          
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usunięcia (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały             
zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie          
danych lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do           
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo do:         
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez           
wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia         
danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz,            
gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia           
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych (w celu         
marketingu bezpośredniego).  

7. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony          
Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych          
narusza przepisy RODO. 

8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo      
przekazywanych danych, Administrator może udostępnić dane Uczestnika Akcji: 

- pracownikom/współpracownikom upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie        
Administratora, 

- podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w         
tym: dostawcom usług technicznych, doradczych, archiwizacyjnych, księgowych i        
organizacyjnych umożliwiających świadczenie przez Organizatora usług (w tym m.in.         
obsługującym Administratora dostawcom usług informatycznych i      
teleinformatycznych, przechowywania danych na serwerach i w chmurze),  

- dostawcom usług prawnych, agencjom reklamowym, doradztwa podatkowego,        
przewoźnikom i operatorom pocztowym oraz ubezpieczycielom, 

- uprawnionym organom administracji państwowej, samorządowej i wymiaru        
sprawiedliwości, 

- partnerom handlowym Administratora za wyraźną zgodą Uczestnika bądź jego          
opiekuna prawnego. 

9. Dane osobowe Uczestników Akcji nie będą przekazywane poza Europejski Obszar          
Gospodarczy, z wyjątkiem danych przekazywanych do Google LLC w oparciu o           
odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne         
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

10. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane celem automatycznego        
podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

VI REKLAMACJE: 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Akcji należy przesyłać listem poleconym         
na adres Organizatora: ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin, z dopiskiem na kopercie            
„Reklamacja Akcji Listy do Świętego Mikołaja”. Zgłoszenie reklamacji powinno         
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zawierać wskazanie przyczyn złożenia reklamacji oraz dane wnoszącego reklamację         
niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania            
bądź adres mailowy.  

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni         
kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację        
stosować będzie postanowienia Regulaminu, przepisów kodeksu cywilnego oraz        
innych przepisów prawa. O decyzji Organizatora wnoszący reklamację zostanie         
powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem poleconym.  

3. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, wnoszący reklamację         
może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zapoznaniem się z 
klauzulą informacyjną zawartą w pkt V Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma ustawa z dnia 23           
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie               
autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Regulamin jest dostępny w Internecie pod adresem https://dajar.pl/, w siedzibie          
Organizatora oraz w sklepach stacjonarnych Dajar Home&Garden. 
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