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REGULAMIN KONKURSU SPRZEDAŻOWEGO 

„za 500 zł sprzedajesz, 50 zł dostajesz” 

 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w Konkursie pod nazwą: 
„za 500 sprzedajesz, 50 dostajesz”. 

2. Organizatorem Konkursu jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00–716), przy 
ul. Bartyckiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr 0000106056 oraz do Rejestru BDO pod nr 000024178, NIP 844–18–09–717. 
 

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) jest mowa o: 

1) „Konkursie” – należy przez to rozumieć konkurs wewnętrzny dla pracowników 
i współpracowników firmy KIM pod nazwą: „za 500 zł sprzedajesz, 50 zł dostajesz” 
organizowany w ramach sprzedaży premiowanej, opublikowany w mediach na stronach 
internetowych bartycka114.pl oraz kim24.pl oraz w sklepach stacjonarnych KIM.   

2) „Organizatorze Konkursu” lub „Organizatorze” – należy przez to rozumieć  KIM Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (00–716), przy ul. Bartyckiej 114, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000106056 oraz 
do Rejestru BDO pod nr 000024178, posiadającą NIP: 844–18–09–717, REGON: 790315559, kapitał 
zakładowy 3.500.00,00 PLN; 

3) „Uczestniku konkursu lub Sprzedawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą 
Pracownikiem lub Współpracownikiem Organizatora, która dokonała dobrowolnego zgłoszenia 
do udziału w Konkursie, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

 5) „Formularzu Zgłoszeniowym” – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy wypełniony 
i podpisany czytelnie przez Uczestników Konkursu;  

6) „Komisji” – należy przez to rozumieć komisję, w skład której wchodzi Kierownik Centralnego 
Działu Zaopatrzenia KIM Sp. z o.o., Kierownik Działu Marketingu KIM Sp. z o.o., powołaną przez 
Organizatora Konkursu do przeliczenia wartości sprzedaży dokonanej przez Uczestników 
Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji;  

7) „Nagrodzie” – należy przez to rozumieć nagrodę w formie karty podarunkowej lub kart 
podarunkowych o wartości 50 zł, przyznaną w zależności od wielkości dokonanej sprzedaży, za 
pierwsze dwadzieścia miejsc wchodzących do puli nagród, przy czym ilość kart o wartości 50 zł 
jest ograniczona i wynosi 46 szt.;  

8) „Zwycięzcy” – należy przez to rozumieć Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę; 
9) „Pracowniku” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną w KIM Sp. z o.o. na 

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, zajmującą się sprzedażą między 
innymi produktów wskazanych w załączniku do Regulaminu, pod nazwą „Wykaz produktów 
promocyjnych”; 

10) „Współpracowniku” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną świadczącą na rzecz  
Organizatora usługi na podstawie umowy zlecenia, zajmującą się sprzedażą między innymi 
produktów wskazanych w załączniku do Regulaminu, pod nazwą „Wykaz produktów 
promocyjnych”; 

11) „Produktach promocyjnych” – należy przez to rozumieć wykaz produktów, przedstawionych 
w załączniku do Regulaminu, pod nazwą „Wykaz produktów promocyjnych”. Konkurs dotyczy 
sprzedaży wyłącznie produktów ujętych w niniejszym załączniku.  

 
 
 
 



                            Regulamin konkursu sprzedażowego „za 500 sprzedajesz, 50 dostajesz”      2 

§ 2 
 Warunki uczestnictwa. Czas trwania konkursu.  

 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.11.2022 roku o godzinie 6:00 i trwa do dnia 09.01.2023 r. do 

godziny 21.00 (włącznie). 

2. Uczestnikiem Konkursu może być Pracownik Organizatora lub Współpracownik 
Organizatora, zajmujący się sprzedażą między innymi produktów wskazanych w załączniku 
do Regulaminu, pod nazwą „Wykaz produktów promocyjnych”; 

3. Osoby zaineresowane udziałem w Konkursie dokonują do dnia 25.11.2022 do godziny 21:00 
dobrowolnego zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez doręczenie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego do działu marketingu względnie poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego  na  adres e-mail: b.boszko@kim24.pl lub a.michalik@kim24.pl. Liczba Uczestników 
jest ograniczona do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. Celem Konkursu jest przyznanie nagród w postaci przedpłaconych kart podarunkowych Uczestnikom 
Konkursu (Sprzedawcom), za najlepsze wyniki sprzedaży stacjonarnej w okresie od 21.11.2022 roku 
od godz. 6:00 do dnia 31.01.2023 r. do godziny 21:00 (włącznie), produktów promocyjnych 
wymienionych w załączniku do Regulaminu. 

5. Liczba kart podarunkowych jest ograniczona i wynosi 46 szt.  
6. Organizator Konkursu przewidział w konkursie nagrody dla Uczestników, którzy w okresie 

wskazanym w § 2 ust. 1 dokonali sprzedaży wskazanych produktów promocyjnych o łącznej 
najwyższej wartości, jednak nie mniejszej niż 500 zł brutto.  

7. Organizator przyzna Uczestnikowi konkursu 1 szt. karty podarunkowej o wartości 50 zł (do sieci 
sklepów spożywczych lub stacji paliw) za każdy przychód w wysokości 500 zł brutto, wygenerowany 
ze sprzedaży produktów wskazanych w wykazie „produktów promocyjnych”. Wartość sprzedaży 
tych produktów może być łączona i zostanie podsumowana w całym okresie trwania konkursu, w taki 
sposób, że każda wartość sprzedaży „produktów promocyjnych” zostanie uwzględniona przy 
podsumowaniu wyników sprzedaży. 

8. Obowiązuje cena sprzedaży produktów wprowadzona do systemu sprzedażowego Organizatora 
Konkursu. Brak jest możliwości dokonania przez Uczestnika Konkursu sprzedaży produktów po cenie 
niższej niż widniejąca w systemie sprzedażowym Organizatora Konkursu. 

9. Sprzedaż „produktów promocyjnych”, podlegających warunkom uczestnictwa w konkursie dotyczy 
jedynie umów/transakcji sprzedaży zawieranych z klientami, którzy nie zalegają z płatnościami 
względem Organizatora.    

10. Dopuszcza się następujące formy płatności przez klientów za produkty objęte Konkursem: płatność 
gotówką, płatność kartą lub płatność przelewem na numer rachunku bankowego Organizatora.  

11. Organizator dopuszcza sprzedaż produktów w ramach kredytu kupieckiego, przez co rozumie się 
sprzedaż towaru z odroczonym terminem płatności, jednak nie dłuższym niż 30 dni.  

12. Konkurs odbywa się w następującej placówce Organizatora:  
ul. Bartycka 114, Warszawa (kod pocztowy 00-716). 

13. Sprzedawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa 
w Konkursie, w tym prawa do nagrody.  

 

§ 3  
 Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody.  

 
1. Wartość sprzedaży produktów promocyjnych zostanie zweryfikowana po zakończeniu Konkursu, 

jednak nie później niż do dnia 31.01.2023, przez Komisję, która podsumuje dane sprzedażowe 
poszczególnych Uczestników w oparciu o system sprzedażowy Organizatora. 

2. W Konkursie zostaną przyznane nagrody zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 4-10 niniejszego 
Regulaminu.  

3. Wartość każdej nagrody stanowi sumę przyznanych Kart Podarunkowych, pomnożonych przez kwotę 
50 złotych, która zostanie przypisana do zajętego miejsca. 

4. Nagrody wręczone zostaną w dniu 10.02.2023 r.  
5. Zwycięzcy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagród.  

 

mailto:b.boszko@kim24.pl
mailto:a.michalik@kim24.pl
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§ 4  
Postępowanie reklamacyjne 

 
1. Każdy Uczestnik może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem 

w Konkursie, w formie pisemnej na adres biura Organizatora, tj. KIM Sp. z o.o., ul. Bartycka 114, 
00–716 Warszawa. 

2. Zgłoszone reklamacje rozpatruje Komisja, która opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.  

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika pisemnie na adres wskazany 
w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

4. Na życzenie wyrażone w złożonej reklamacji, o jej wyniku Organizator powiadomi w formie 
dokumentowej, poprzez przesłanie korespondencji na wskazany adres poczty elektronicznej.  

 
 

§ 5  
Przetwarzanie danych osobowych.   

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i osób ich reprezentujących jest Organizator, 

tj. KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00–716), przy ul. Bartyckiej 114, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000106056 
oraz do Rejestru BDO pod nr 000024178, posiadająca NIP: 844–18–09–717, REGON: 790315559, 
kapitał zakładowy 3.500.00,00 PLN (dalej: „Administrator”).  

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej „RODO”).  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia 
zwycięzców, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (dane 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO). 

4. W związku z organizacją Konkursu, zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: 
imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedziby), telefon kontaktowy, adres e-mail oraz dane 
niezbędne do odprowadzenia podatku na konto właściwego urzędu skarbowego Zwycięzcy 
i sporządzenia deklaracji PIT-8AR. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności w celu realizacji obowiązków wynikających 
z Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 1695/14).  

6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom 
Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz 
Administratora usługi księgowe i prawne. W  zakresie określonym w przepisach prawa dane osobowe 
mogą być przekazywane i udostępniane innym osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa, w tym organom lub sądom.  

7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu „za 500 sprzedajesz, 
50 dostajesz” oraz rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do czasu cofnięcia zgody, a po 
zakończeniu tych okresów jedynie w przypadku gdy będzie to niezbędne do realizacji praw stron 
wynikających z Konkursu, w tym w celu ewentualnego ustalenia i/lub dochodzenia ewentualnych 
roszczeń związanych z Konkursem lub obrony przed takimi roszczeniami – przez okres przedawnienia 
takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Dane Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane 
przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku 
dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie. 
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8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania.  

9. Uczestnicy Konkursu mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
w tym uzyskiwania ich kopii, sprostowania i poprawiania danych nieprawidłowych, żądania 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jak również do zgłoszenia Administratorowi 
żądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają także prawo 
zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych 
i przeniesienia danych osobowych, a ponadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, 
dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. 

10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, Uczestnicy mają 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. W sprawach dotyczących danych osobowych Uczestnicy mogą kontaktować się z Administratorem 
listownie na adres siedziby wskazany w ust. 1 powyżej, telefonicznie pod nr (22) 55-96-204 lub 
w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail: rodo@kim24.pl. 

 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe  

 
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu, zaś każdy Uczestnik zobowiązany jest 

do zapoznania się z jego treścią przed przystąpieniem do Konkursu oraz podpisania czytelnie 
oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią.  

2. Zwycięzcy zobowiązani są do wypełnienia oświadczeń do celów podatkowych, przy czym wzór 
oświadczeń znajduje się u Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, 
że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników zawodów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub przerwania Konkursu w każdym czasie, bez 
podania przyczyny.   

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa polskiego. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.11.2022 r. 
  

mailto:rodo@kim24.pl
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OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU 

„za 500 zł sprzedajesz, 50 zł dostajesz”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

                 (miejscowość i data) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

(imię i nazwisko) 
 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres) 
 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

(e-mail) 
 
Tel. ………………………………………………………………………….. 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości treść Regulaminu Konkursu „za 500 

sprzedajesz, 50 dostajesz” i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.  

 

 

 

  
 

 
........................................................ 

(podpis uczestnika)  
  



                            Regulamin konkursu sprzedażowego „za 500 sprzedajesz, 50 dostajesz”      6 

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

„za 500 zł sprzedajesz, 50 zł dostajesz”  
 

 

l.p. Imię i Nazwisko Podpis Uczestnika 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18. 
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19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   

36.   

37.   

38.   

 


