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A. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą: „Znajdź niepasujący element” („Konkurs”) jest 

AXLO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Dobra 31, 

60-595 Poznań, wpisaną przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466811 REGON: 302406754, 

NIP: 9721243737, e- mail info@ineedle.pl . („Organizator”). 
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs prowadzony jest dla użytkowników portalu www.ineedle.pl oraz klientów 

Organizatora („Użytkownicy”), na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”) 

oraz obowiązujących przepisów prawa. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim 

udział Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego 

postanowienia. 

 
B. Czas trwania Konkursu: 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w sieci Internet, na stronach 

portalu internetowego www.ineedle.pl, w dniach od 15.12.2018 do 31.03.2019 roku 

(„Czas trwania Konkursu”). 

 
C. Komisja Konkursowa: 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności 

w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania  

ustalenia Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. 

2. W skład Komisji Konkursowej wejdzie: trzech przedstawicieli Organizatora. 

Członkowie Komisji Konkursowej wybiorą ze swego grona Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane będą większością głosów. Decyzje 

podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 
D. Uczestnictwo w Konkursie: 

1. W  Konkursie  mogą  wziąć  udział  pełnoletnie  osoby  fizyczne,  które  są  
konsumentami  w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, będące Użytkownikami 
portalu www.ineedle.pl. 

2. Z   udziału   w   Konkursie   wyłączeni   są   pracownicy   i   współpracownicy   

Organizatora  i Fundatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub 

organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków 

rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców 

małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 
E. Zasady Konkursu: 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, co jest równoznaczne z byciem Uczestnikiem 

Konkursu („Uczestnik”), należy w czasie trwania Konkursu wykonać zadanie 

Konkursowe („Zadanie konkursowe”) zamieszczone na stronie konkursowej 

www.ineedle.p tj. spełnić łącznie następujące warunki: 

a. odnaleźć niepasujące elementy (słowne lub słowno-graficzne) danego wykroju 

zamieszczonego w kopertach z wykrojami oraz przesłać odpowiedź na adres e-

mail info@ineedle.pl; 

b. opublikować zdjęcie na swoim koncie użytkownika na portalu Instagram, 

zawierające kreację uszytą za pomocą wykrojów Ineedle oraz oznaczyć je 

hasztagiem #iNEEDle oraz oznaczyć profil Organizatora @iNEEDle.pl; 

c. wyrazić zgodę na publikację zdjęcia na profilu Organizatora na portalu 

Instagram @iNEEDle.pl poprzez publikację komentarza #TakIneedle pod 

postem Organizatora dotyczącym Konkursu. 
2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. 

3. Naruszenie przez Uczestnika zasad opisanych w Regulaminie, naruszenie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź postępowanie nierzetelne, 
nieetyczne i w jakikolwiek sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego 

może skutkować usunięciem Uczestnika z udziału w Konkursie przez Komisję 
Konkursową i wygaśnięciem ewentualnego prawa do Nagrody. 

4. Za zachowanie, o którym mowa w ustępie powyżej, może zostać uznane w 

szczególności: podawanie nieprawdziwych danych osobowych w Konkursie, 
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korzystanie z programów komputerowych lub innych urządzeń mających na celu 

ominięcie zasad i procedur konkursowych, więcej niż jednorazowe zarejestrowanie 

się tej samej osoby jako Uczestnika 
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lub wzięcie udziału w Konkursie, umieszczanie w ramach Zadania konkursowego 

treści mogących być odebrane jako obraźliwe, zawierające wulgaryzmy, 

propagujących alkohol lub inne środki odurzające, obrażających osoby publiczne, 

obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie lub zachęcających do 

nienawiści, zawierających informacje naruszające dobra innych osób, obarczające 

niesprawdzonymi zarzutami inne osoby lub  przyczyniających się do łamania praw 

autorskich oraz takich, które w jakikolwiek sposób naruszają dobry wizerunek 

Organizatora lub Fundatora. 

5. Komisja Konkursowa jest uprawniona na każdym etapie prowadzenia Konkursu, 

do pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody w przypadku, gdy Organizator 

stwierdzi,     że Uczestnik naruszył którąkolwiek z zasad udziału w Konkursie 

określoną w niniejszym Regulaminie. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy 

informacja o naruszeniu zostanie przekazana Komisji Konkursowej, po 

powiadomieniu Uczestnika o przyznaniu Nagrody lub też ogłoszeniu wyników 

Konkursu. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora 

żadne roszczenia a ewentualne prawo Uczestnika do Nagrody wygasa. 

6. Zadanie konkursowe opublikowane przez uczestnika zostanie udostępnione na 

Stronie konkursowej oraz profilu Organizatora na portalu Instagram publicznie. 

 
 

F. Nagrody: 

1. W Konkursie przyznane zostaną następujące Nagrody: 

a) 900 kodów rabatowych na 30 % zniżki w sklepie internetowym www.ineedle.pl. 

2. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za jakość i użyteczność 

Nagród (w tym, jeżeli ma to zastosowanie, odpowiedzialności za wady rzeczy 

będących Nagrodami). odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie 

wskazanym w treści gwarancji o ile do Nagrody dołączona jest karta gwarancyjna. 

 
G. Zasady przyznawania Nagród w ramach Konkursu: 

1. Nagrody zostaną przyznane w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu, przez 

Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa w terminie określonym w zdaniu 

poprzednim, wybierze najlepsze Zadanie konkursowe, które w jej opinii będzie 

najciekawsze pod względem kreatywności. 

2. Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu. 

3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, 

które nie zostały im przyznane przez Komisję Konkursową są wyłączone. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne Nagrody ani na ich równowartość w 

środkach pieniężnych. 

5. Komisja Konkursowa będzie uprawniona do nieprzyznania Nagród w przypadku 

uznania, że Zadania konkursowe prezentują zbyt niski poziom. 
6. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie: www.ineedle.pl. W ramach 

wskazanej w zdaniu poprzednim publikacji mogą zostać opublikowane również dane 

osobowe Zwycięzców, w szczególności imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, Nick, 

na co zgodnie z treścią punktu K Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę. 

 
H. Podatek: 

1. Organizator     oświadcza,      iż      wszystkie      nagrody      zostaną      wydane      
zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

2. Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 

pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2018.1509 ze 

zm.), z uwagi na to, że jednorazowa wartość każdej z Nagród nie przekracza kwoty 

2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

 
I. Odbiór Nagród: 

1. Organizator, w terminie do 7 dni od daty przyznania Nagrody, prześle Zwycięzcy 

na adres poczty elektronicznej z której udzielił odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, 

powiadomienie o wygranej. 

2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi w odpowiedzi 

na wiadomość, o której mowa powyżej, przez właściwego Zwycięzcę, w terminie 

do 7 dni, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: 
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imienia, nazwiska, 

adresu zamieszkania, nr telefonu. Organizator zobowiązuje się do wykorzystania 

tych danych wyłącznie w celu przekazania danej Nagrody. 

3. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail na 

adres podany w przekazanej zgodnie z treścią punktu I.2 Regulaminu informacji, w 

terminie do 21 dni od dnia otrzymania danych Zwycięzcy. 

4. W  przypadku  niedostarczenia   Nagrody   z   przyczyn   leżących   po   stronie   

Zwycięzcy, a w szczególności wskutek: braku odpowiedzi Zwycięzcy na 

powiadomienie określone w treści punktu I.1 Regulaminu, odmowy przyjęcia 

Nagrody, niepodania danych niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym 

określonych w Regulaminie, podania nieprawidłowych lub niepełnych danych lub 

nieodebrania Nagrody w terminie, prawo Zwycięzcy do Nagrody wygaśnie. Własność 

takiej Nagrody nie przechodzi wówczas na Zwycięzcę, a Komisja konkursowa 

zobowiązana jest wyłonić nowego Zwycięzcę. 
5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 
6. Nagrody wysyłane będą wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski. 

 
J. Prawa autorskie 

1. Zadania konkursowe muszą stanowić wykonane samodzielnie, autorskie prace, 

które wcześniej nie były nagradzane ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane i 
publikowane. 

2. Uczestnik zgłaszając Zadanie konkursowe oświadcza, że jest w pełni uprawniony do 

korzystania i rozporządzania Zadaniem konkursowym oraz, że przysługują mu pełne 

prawa autorskie osobiste i majątkowe do tego Zadania konkursowego i przyjmuje na 

siebie pełną odpowiedzialność prawną z tego tytułu. Uczestnik oświadcza, że prawa 

autorskie do Zadania konkursowego dostarczonego przez niego Organizatorowi w 

ramach  udziału  w Konkursie nie będą w niczym ograniczone, w szczególności nie 

będą naruszały żadnych praw osób trzecich, w tym również autorskich praw 

zależnych. Uczestnik będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody jakie 

poniesie Organizator z tytułu roszczeń osób trzecich. 

3. Komisja   Konkursowa   zastrzega   sobie   prawo   do   odrzucenia   Zadań   

konkursowych   o jakości nie pozwalającej na ich dopuszczenie do Konkursu, nie 

spełniających wymagań opisanych w Regulaminie lub je naruszających, w tym 

między innymi :Zadań konkursowych zawierających treści obraźliwe, wulgarne i 

nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, obyczajowe i narodowe, naruszające 

obowiązujące normy prawne, moralne i propagujące przemoc itp. 

4. Uczestnik, zgłaszając Zadanie konkursowe udziela Organizatorowi niewyłącznej, 

nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej licencji do korzystania ze 

zgłoszonego utworu – Zadania konkursowego, w zakresie promocji i reklamy 

Konkursu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Konkursie, dla potrzeb 

prawidłowej realizacji Konkursu, w tym do korzystania w ramach serwisu Instagram 

oraz strony www.ineedle.pl, w zakresie określonych w punkcie J.5 poniżej pól 

eksploatacji. Wskazana w niniejszym punkcie licencja uprawnia Organizatora do 

udzielenia sublicencji na rzecz osób trzecich. 

5. Organizator będzie uprawniony w zakresie praw przenoszonych na zasadach 

określonych w treści niniejszego punktu, do dokonywania ich cesji lub udzielania 

licencji do korzystania z nich, na rzecz osób trzecich. 

6. Wydanie Nagród Zwycięzcom, zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw 

własności intelektualnej. 

7. Uczestnicy Konkursu zwolnią Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich 

powstałych w związku z faktem, że w dacie wykorzystania przez Organizatora 

danego Zadania konkursowego prawa do tego Zadania konkursowego, nie będą 

im przysługiwać w zakresie w jakim następuje ich przeniesienie lub udzielenie na 

podstawie postanowień niniejszego paragrafu. 

8. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do 

niewykonywania osobistych praw autorskich do zgłoszonego przez siebie 

Zadania konkursowego pod warunkiem zawieszającym otrzymania Nagrody i 

przejścia autorskich praw majątkowych na Organizatora. 

 

K. Dane osobowe: 
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1. Zgłaszając się do Konkursu uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora ich danych osobowych w zakresie obejmującym w 

szczególności przekazane Organizatorowi dane kontaktowe, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim obejmują następujące dane 

Uczestnika: nick w serwisie Instagram, adres e-mail oraz dodatkowo w 

przypadku Zwycięzców: adres zamieszkania, telefon kontaktowy, nr NIP lub nr 

PESEL lub numer innego dokumentu tożsamości, na podstawie którego 

możliwa będzie weryfikacja danych Zwycięzcy. Dane będą przetwarzane przez 

okres trwania Konkursu – w celu jego przeprowadzenia. Po tym okresie będą 

pozostawały w bazie danych Organizatora w celu wywiązania się z obowiązków 

ustawowych (podatkowych). Po upłynięciu w/w okresu, dane zostaną usunięte z 

bazy danych Organizatora. 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane doraźnie w celu 

przeprowadzenia Konkursu oraz w celach związanych z przyznaniem i odbiorem 

nagród. 

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny (lecz jest 

konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie), a każdemu Uczestnikowi przysługuje 

prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawiania, a także żądania 

ich usunięcia. 

5. Podanie nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwalifikującą Zwycięzcę z 

udziału w Konkursie. 

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z 
organizowanym Konkursem jest Organizator 

7. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża również zgodę na 

przesyłanie przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej 

informacji dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród lub 

wypełnienia obowiązków podatkowych. 

8. Niezależnie od powyższego Zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora lub Fundatora swoich danych osobowych poprzez umieszczenie, 

rozpowszechnianie lub publikację informacji o danym Zwycięzcy w szczególności 

jego imienia i nazwiska, w ramach stron serwisu www.ineedle.pl, w kontekście 

dotyczącym Konkursu w tym w ramach publikacji wyników Konkursu przez okres 

jego trwania. 
 

L. Reklamacje: 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, mogą być 

zgłaszane przez Uczestników do dnia 14 marca 2019r. roku za pomocą adresu 

mailowego: info@ineedle.pl z dopiskiem „reklamacja”. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom. Reklamacje 

rozpatrywane będą w terminie do 10 dni roboczych od ich otrzymania przez Komisję 

Konkursową. 

3. Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, adres email, dokładny adres 

zamieszkania, nr telefonu składającego reklamację oraz opis podstaw reklamacji. 

Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

 
M. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem 

połączeń internetowych, telefonii komórkowych oraz Poczty Polskiej lub firmy 

kurierskiej. 

2. Organizator   nie   ponosi    odpowiedzialności    za    podanie    nieprawidłowych    

danych,  w szczególności za nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe 

uniemożliwiające odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie firmy kurierskiej, Poczty 
Polskiej w szczególności za wynikające z funkcjonowania firmy kurierskiej, Poczty 
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Polskiej opóźnienia oraz uszkodzenia lub zaginięcia przesyłek. 
4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu 
oraz zmiany Nagród w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie naruszy to praw 

Uczestników. 
 

6. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z 

niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby 

Organizatora. 

7. Niniejszy   Regulamin   wchodzi   w   życie   z   dniem   rozpoczęcia   Konkursu.   

Oficjalna   i wiążąca wersja Regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej www.ineedle.pl 

http://www.ineedle.pl/

