REGULAMIN KONKURSU „Polecaj nas i odbieraj nagrody” wersja 12.2021
Organizowany przez:
Kancelaria KNF Team sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą przy ul. Kopernika 26/2, 98-300 Wieluń wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy KRS: 0000632163, NIP: 8133701912, REGON: 360939422, zwany dalej KNF TEAM.
§1
Postanowienia ogólne
Celem konkursu jest polecenia klientów, którzy mogą skorzystać z usług Kancelarii KNF TEAM.
1. Konkurs odbywa się w terminie od 01.01.2019 r.-31.12.2022 r. lub do wyczerpania nagród, a informacje
znajdują się na stronie internetowej www.knfteam.pl.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające
wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która poprawnie wypełni ankietę poleceń lub formularz znajdujący się
na stronie organizatora https://knfteam.pl/konkurs.
4. Pracownicy i współpracownicy firmy KNF TEAM, również jako klienci KNF TEAM (np. ochrona prawna)
mogą brać udziału w Konkursie (nie dotyczy osób, które przekazały bazy klientów / kontaktów).
5. Każdy Uczestnik Konkursu może wymienić punkty na nagrody do wysokości posiadanych punktów do
3 mc-y od zakończenia konkursu.
6. Imię, nazwisko, telefon oraz adres mailowy Uczestnika Konkursu może być podany na stronach
internetowych KNF TEAM w momencie otrzymania oświadczenie – zgoda na wizerunek - przy odbiorze
nagrody.
§2
Zasady i przebieg konkursu
1. Warunkiem otrzymania punktu i tym samym możliwość otrzymania nagrody uwarunkowana jest
skutecznym poleceniem Klienta, który podpisze umowę handlową z KNF TEAM.
2. Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną wprowadzone do sytemu informatycznego CRM i będzie
nadzorowane przez KNF TEAM.
§3
Nagrody
1. W konkursie do wygrania są nagrody o wartości z przedziału od 1 zł do 10 000 zł.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
3. Zwycięzcy udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania
nagrody w terminie 30 dni od momentu wyboru nagrody.
4. Nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł są zwolnione z opodatkowania. Gdy są
wydawane w konkursach, należy je zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Tak orzekł Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie w wyroku z 12 lipca 2017 r. (I SA/Kr 554/17)
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1482186,pit-nagrody-w-konkursach-interpretacja.html
5. Ceny nagród na dzień 01.12.2021:
- Torba KNF TEAM o wartości 1 pkt – około 10 zł brutto.
- Kubek KNF TEAM o wartości 2 pkt - około 20 zł brutto.
- Bon 150 PLN na wizytę w gabinecie masażu o wartości 3 pkt - około 150 zł brutto.
- Bon 200 PLN na wymianę opon o wartości 5 pkt. - około 200 zł brutto.
- Bon 200 PLN do sklepu Empik o wartości 5 pkt. - około 200 zł brutto.

- Bon 500 PLN na paliwo o wartości 10 pkt. - około 500 zł brutto.
- Bony 500 PLN na zakupy do sklepu APART o wartości 10 pkt. - około 500 zł brutto.
- Bezpłatna ochrona prawna VIP rodzina/ rok o wartości 15 pkt. - około 1000 zł brutto.
- Dwudniowe szkolenie z ochrony prawnej KNF TEAM o wartości 20 pkt. - około 1500 zł brutto.
- Bon 2500 PLN do sklepu Media Markt o wartości 30 pkt. - około 2500 zł brutto.
- Bon 4000 PLN na Wycieczkę zagraniczną o wartości 50 pkt. - około 4000 zł brutto.
- Uncja złota - sztaba 31,1g 999’9 o wartości 100 pkt. - około 8500 zł brutto.
6. Organizator ma prawo zmienić punktację dotyczącą nagród oraz ich ilość.

§4
Dane osobowe
1.Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 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 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”,
administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu jest
Kancelaria KNF Team Sp. z o.o. Sp. J z siedzibą przy ul. Kopernika 26/2, 98 -300 Wieluń wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX
Wydział Gospodarczy KRS POD NR: 0000632163, NIP: 8133701912, REGON: 360939422.

Współadministratorem Pana/Pani danych mogą być też Właściciele KNF TEAM: Kancelaria KNF TEAM Sp.
z o. o. i KNF TEAM LP. Kontakt z administratorem: ul. Kopernika 26/2, 98-300 Wieluń, e - mail:
biuro@knfteam.pl, kom: 733-778-096.
Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej:
https://www.knfteam.pl/polityka_prywatnosci
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora
następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail,
nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym
w jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest wymagane do udziału w Konkursie.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu telefonicznego mającego charakter propozycji spotkania
handlowego lub przedstawienie oferty handlowej firmy.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię
i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
6. Po zakończeniu Konkursu jak również w trakcie jego trwania Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na
adres e-mail biuro@knfteam.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści
wiadomości należy podać nazwę Konkurs, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane
osobowe oraz adres e-mail, z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem.
7. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą
prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
8. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest mec. Tomasz Ptak, e-mail: iodo@knfteam.pl.
9. Dane osobowe osób, o których mowa w § 1 ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora. Podstawą do
przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez KNF
TEAM, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku klientów - art. 6 ust 1
pkt f) RODO, na podstawie RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora
związanych z realizacją Konkursu.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza KNF TEAM.
11. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia
Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na
obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
12. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi
do Organu Nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§5
Postanowienia końcowe
1.Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach
hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.). Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na:
www.knfteam.pl/konkurs.
Zatwierdził Prezes Zarządu
Tomasz Barszczewski

