
REGULAMIN KONKURSU 
„KUCHNIA + POLECA najlepsza recenzja” 

 
 
1. Organizatorem Konkursu jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
KRS 0000469644, o kapitale zakładowym w wysokości 441.176.000 zł, w całości wpłaconym i nr NIP: 521-00-82-774. 

2. Prawo do udziału w Konkursie ma każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, która po 
zagłosowaniu w ramach Akcji „Kuchnia+ poleca” (Akcja”) na wybrany przez siebie lokal, zgłosi recenzję tego lokalu 
(do 2000 znaków) w formularzu dostępnym po głosowaniu w serwisie www.kuchniaplus.pl/poleca. W Konkursie nie 
mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy ITI Neovision S.A.,  

3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie zgłaszania recenzji dla danego etapu Akcji do odwołania. 
4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wzięcia udziału w Konkursie tylko jeden raz i wielokrotne lub masowe wpisy 

(czyli korzystanie z różnych adresów e-mail lub IP przez tego samego uczestnika, a także stosowanie jakiejkolwiek 
technologii umożliwiającej jednoczesne wpisy) nie będą dozwolone. 

5. Zgłaszane recenzje muszą stanowić samodzielną pracę Uczestnika (1 osoby) i być wolne od praw osób trzecich. 
Dokonując zgłoszenia Uczestnik zezwala na nieodpłatne korzystanie z tej recenzji w zakresie publikacji w serwisach 
internetowych i w programach telewizyjnych w ramach informacji o Akcji i Konkursie  

6. Powołana przez Organizatora Komisja dokona wyboru najlepszych jej zdaniem recenzji, oceniając ciekowość 
wypowiedzi, sztukę dziennikarską formułowania wypowiedzi na tematy kulinarne, język i poczucie humoru. Z 
Konkursu zostaną wyeliminowane wypowiedzi niepoprawne językowo, o charakterze wulgarnym, obraźliwym lub 
naruszającym przepisy prawa w jakikolwiek inny sposób. 

7. W każdym etapie Organizator przyzna nagrody: 30 zestawów gadżetów kuchennych i marketingowych o wartości do 
100 zł brutto każdy. 

8. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną w terminie 14 dni od zakończenia głosowania w danym etapie Akcji 
www.kuchniaplus.pl  i fanpage’u Organizatora na facebooku. Laureaci Konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani 
o wygranej za pomocą e-maila, wysłanego na adres podany w zgłoszeniu recenzji.  

9. Nagrody zostaną dostarczone Laureatom Konkursu za pośrednictwem kuriera w terminie 30 dni od daty opublikowania 
wyników Konkursu na stronie www.kuchniaplus.pl  i fanpage’u Organizatora na facebooku, na adres wskazany przez 
laureata w mailu zwrotnym.  

10. Nagroda nierozdana i nieodebrana przez Laureata przechodzi na rzecz Organizatora Konkursu. Organizator zastrzega 
możliwość przyznania Nagrody Uczestnikowi, którego e-mail został zarejestrowany jako następny w kolejności. 

11. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać  do ITI Neovision S.A. w terminie 30 dni od daty 
ogłoszenia wyników, a w przypadku reklamacji związanych z nagrodami w terminie 30 dni od otrzymania nagrody albo 
od dnia, w którym upłynął termin na otrzymanie nagrody, bezpośrednio do siedziby lub listownie (w tym przypadku 
decyduje data stempla pocztowego nadania). Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 
30 dni od daty ich otrzymania. 

12. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest ITI Neovision S.A. Al. Gen.W. Sikorskiego9, 
Warszawa, a  dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), dla celów przeprowadzenia 
Konkursu, prawidłowego dostarczenia nagród, oraz - w przypadku Laureatów Konkursu - publicznego podania imienia, 
nazwiska i adresu (wyłącznie nazwa miejscowości).  

13. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

14. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo 
wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 

15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub 
weryfikacji Laureata Konkursu prowadzi do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania. 

16. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez organizatora Konkursu przez 
okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu. 

 
 
Warszawa, dnia 2.10.2014 


