Regulamin konkursu „Zawleczki zbieraj i nagrody odbieraj 2022”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Organizatorem Konkursu „Zawleczki zbieraj i nagrody odbieraj 2022”, jako wyłączny dystrybutor
produktów marki Salus Controls i Engo Controls, jest spółka działająca pod firmą QL CONTROLS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka Komandytowa, ul. Rolna 4, 43-262
Kobielice; zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:
0000440955, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; nr NIP: 638-180-68-25, zwana w dalszej części
regulaminu Organizatorem.
§2
1.Konkurs organizowany jest na obszarze działalności Organizatora tj. Rzeczpospolitej Polskiej na
podstawie niniejszego Regulaminu (Regulamin) oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa
polskiego.
2.Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
§3
1.Konkurs polega na zebraniu jak największej liczby zawleczek z siłowników T30NC, T28NC oraz
E30NC230,marki SALUS Controls i Engo Controls oraz wszystkich marek własnych, które zostaną
sprzedane w skupie surowców wtórnych, a otrzymane pieniądze Organizator przekaże na realizację
celów charytatywnych.
2.W konkursie wygrywa Uczestnik, który w okresie trwania konkursu zbierze największą liczbę
plastikowych zawleczek, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3.Konkurs ma na celu popularyzowanie produktów SALUS Controls i Engo Controls oraz budowanie
pozytywnego wizerunku marek SALUS Controls i Engo Controls. Konkurs trwa do 31.12.2022 r.
(zakończenie Konkursu).
4.W celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny
na stronie http://silownik.salus-controls.pl/konkurs/
Rozdział 2
Definicje
§4
1.Czas trwania konkursu – okres wskazany w §3 ust. 3 Regulaminu.
2.Konkurs – konkurs organizowany na podstawie niniejszego Regulaminu, którego przedmiot został
określony w szczególności w postanowieniach §3 Regulaminu.
3.Organizator – spółka wskazana w §1 Regulaminu.
4.Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.
5.Uczestnik – spełniający warunki, o których mowa w §5 Regulaminu.
6.Zgłoszenie (Formularz) – formularz zgłoszenia chęci udziału w konkursie, dostępny na stronie
http://silownik.salus-controls.pl/konkurs/
7.Marka Własna – marka, pod którą sprzedawane są produkty wykonywane przez Organizatora (QL
CONTROLS), na zlecenie określonych podmiotów.

8. Laureat – zdobywca nagrody w konkursie.
Rozdział 3
Uczestnictwo w Konkursie
§5
1.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
2.Każdy Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie musi spełnić określone niżej warunki:
a. wypełnić Zgłoszenie dostępne na stronie internetowej http://silownik.salus-controls.pl/konkurs/
oraz przesłać jak największa ilość zawleczek (minimum 50 szt. w jednej przesyłce) Organizatorowi
w czasie trwania Konkursu, tj. w czasie jego trwania (decyduje data nadania przesyłki lub stempla
pocztowego, jednak przesyłka musi dotrzeć do Organizatora nie później niż 10 dni po zakończeniu
Konkursu)
b. Uczestnik wysyłając zgłoszenie, potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego
akceptacją.
c. Uczestnik wysyłając formularz, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora w celu uczestnictwa w konkursie. Zgoda jest wyrażona dobrowolnie, jednak nie
wyrażenie jej skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
d. w Zgłoszeniu Uczestnik zaznacza czy przystępuje do konkursu jako os. fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej, czy przedsiębiorca
3.Uczestnikami Konkursu mogą być:
a. Przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, którzy w
okresie trwania Konkursu prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
b. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie
trwania Konkursu prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
c. os. fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
4.Dla Uczestników Konkursu:
a. Podatników podatku dochodowego od osób prawnych, nagroda stanowi przychód z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej
b. Podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, nagroda podlega opodatkowaniu 10%
zryczałtowanym podatkiem
5.Wraz ze Zgłoszeniem, Uczestnik musi przesłać określoną w zgłoszeniu ilość zawleczek, w
Czasie trwania Konkursu, nie później niż do dnia zakończenia Konkursu (decyduje data nadania
przesyłki lub stempla pocztowego, jednak przesyłka musi dotrzeć do Organizatora nie później niż 10
dni po zakończeniu Konkursu):
a.Za pomocą poczty polskiej lub firmy kurierskiej dowolnie przez siebie wybranej oferującej usługi
doręczenia z potwierdzeniem nadania, na adres QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. K., ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice z dopiskiem Konkurs - Zbieraj zawleczki i
planuj wycieczki. Decyduje data nadania przesyłki lub stempla pocztowego.
b. Dostarczona osobiście w siedzibie spółki QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp.K., ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice.
6.Uczestnik może wysłać dowolną ilość zawleczek przez cały okres trwania Konkursu, jednak nie
mniej niż 50 zawleczek
7.Warunkiem rozliczenia nadesłanych zawleczek jest wcześniejsze wypełnienie formularza
zgłoszeniowego I zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych w celu uczestnictwa w konkursie
(na stronie http://silownik.salus-controls.pl/).
8.Zgłoszenia niespełniające wymagań wskazanych w §5 Regulaminu nie będą uwzględniane w

Konkursie.
9.Warunki udziału w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały marketingowe
mają jedynie charakter informacyjny.
10.Przesłane zawleczki zostaną przekazane do skupu surowców wtórnych, a uzyskane pieniądze
przekazane na cel charytatywny.
Rozdział 4
Zasady Konkursu
§6
1.Każdy Uczestnik może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę.
2.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Komisja Konkursowa, w
skład której wchodzą osoby powołane przez Organizatora.
3.Komisja Konkursowa w składzie trzyosobowym powołanym przez Organizatora wyłoni 4 osoby,
które przesłały największą ilość zawleczek.
4.Z rozstrzygnięcia konkursu przez Komisję Konkursową sporządzony zostanie stosowny protokół.
5.Organizator Zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu jeśli żadna z nadesłanych
zgłoszeń nie spełni warunków określonych w §5, oraz jeśli prawidłowych zgłoszeń będzie mniej niż 5
Rozdział 5
Nagrody w Konkursie
§7
1.Spośród nadesłanych Zgłoszeń, Komisja Konkursowa wyłoni trzech zwycięzców, przyznając im
nagrody uzależnione od ilości przesłanych zawleczek, a w przypadku takiej samej liczby zawleczek,
decyduje data przesłania pierwszego zgłoszenia .
a. Nagroda główna – HULAJNOWGA ELEKTRYCZNA o wartości 2200 zł brutto
b. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MAKITA o wartości 1100 zł
c. Alkomat Pro X-5 o wartości 399 zł
d. 3x Zestaw narzędzi BOSCH o wartości 126,99 zł (za jeden zestaw)
3. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres
wskazany przez Laureata w formularzu zgłoszenia.
4. Potwierdzeniem odbioru nagrody, jest podpis na dokumencie przewozowym, dostarczonym przez
kuriera podczas wydania paczki z nagrodą.
5. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
6. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku:
a. rezygnacji z nagrody,
b. naruszenia przez Laureata postanowień Regulaminu.
Rozdział 6
Reklamacje, skargi i wnioski
§8
1.Wszelkie reklamacje, skargi lub wnioski związane z Konkursem mogą być przesłane drogą
elektroniczną na adres e-mail marketing@qlcontrols.com lub listem poleconym na adres

Organizatora. Organizator udziela odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, skargi lub wnioski w terminie
do 14 dni od momentu ich otrzymania.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§9
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, są zawarte
w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
3.Konkurs nie jest grą hazardową, w tym w szczególności grą losową w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 165, z późn.zm.).
4.Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany
administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook.com. Serwis Facebook.com służy wyłącznie
do poinformowania fanów strony facebook /SalusControlsPolska i facebook/ EngoControlsPolska o
przeprowadzeniu Konkursu. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi
bezpośrednio Organizatorowi, a przekazanie tych informacji za pośrednictwem portalu facebook.com
nie jest możliwe. Właściciel serwisu Facebook nie jest zatem podmiotem odpowiedzialnym za
przeprowadzany Konkurs.
§ 10
1.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia spośród Uczestników i Laureatów Konkursu
osób naruszających postanowienia Regulaminu.
2.Organizator, zastrzega sobie prawo do drobnych zmian Regulaminu.
3.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
4.Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (w dni robocze w godziny od 8.00 do
16.00) oraz na stronach www.salus-controls.pl i www.engocontrols.com/
5.Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
6.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06. 2022 r.

Załącznik nr.1
KLAUZULA INFORMACYJNA – informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z przepisami 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 (zwanego dalej RODO), informujemy, że:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sp.k. w Kobielicach, (43 – 262), ul. Rolna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach pod
numerem KRS: 0000440955, nr NIP: 6381806825, nr REGON: 243111228, dane kontaktowe: Kobielice (43 – 262), ul. Rolna
4, e-mail:, rodo@qlcontrols.com, tel. kontaktowy: +48 32 700 74 53,
b.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
• na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu uczestnictwa i podjęcia niezbędnych działań
związanych z przeprowadzeniem konkursu „Zawleczki zbieraj i nagrody odbieraj 2022”
• na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dla celów marketingu bezpośredniego, tj. otrzymywania
informacji o produktach i promocjach administratora – pod warunkiem udzielenia takiej zgody, w tym w przypadku
wyrażenia przez Pana/Panią dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji handlowej, w celu wysyłania informacji
handlowych obejmujących informacje o produktach i promocjach administratora,
c.odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych
osobowych pracownicy i przedstawiciele administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, biuro rachunkowe administratora,
podmioty zapewniające obsługę IT administratora, hostingodawcy poczty e-mail administratora, kancelarie prawne w
zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, podmiot świadczący na rzecz
administratora usługi w zakresie optymalizacji finansowej działalności administratora.
d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora:
• W zakresie uczestnictwa w KONKURSIE przez czas trwania Konkursu, a następnie do przedawnienia potencjalnych
roszczeń związanych z przeprowadzonym konkursem (6 lat),
• w zakresie danych przetwarzanych dla celów marketingu bezpośredniego - dane osobowe będą przechowywane do
momentu wycofania przez Pana/Panią zgód na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub złożenie przez Pana/Panią
sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w tym celu,
e. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby,
ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz
przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO),
f. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących
Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
g. w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani
prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
i. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne w celu wzięcia udziału w
konkursie oraz zawarcia umowy o prawach autorskich i otrzymania nagrody. Wyrażenie przez Pana/Panią zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego jest całkowicie dobrowolne

