
 

 

Regulamin konkursu „Piraci z jamy ustnej” 
na piracizjamyustnej.pl  

 
 

§1 Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w 
konkursie „Piraci z jamy ustnej” na piracizjamyustnej.pl (dalej: Konkurs). 
 
2. Konkurs prowadzony jest przez Nekk Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sielska 8, Sąd 
Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 
0000332474, NIP: 7792360001, kapitał zakładowy: 50 000 zł opłacony w całości, adres e-mail: 
biuro@nekk.pl (dalej: Organizator). Organizatora we wszystkich czynnościach związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu reprezentuje Agnieszka Lewandowska.  

3. Organizator działa na zlecenie fundatora nagród w Konkursie – Angelini Pharma Polska Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie na Al. Jerozolimskich 181B, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000119746, NIP: 5260204222, BDO: 000088746, kapitał zakładowy 2 276,00 zł (dalej: 
Podmiot Zlecający). 
 
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 
21.04.2022 r.  do 30.11.2022 r. do godziny 23.59. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w tym do 
skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu, przy czym wprowadzane zmiany nie będą 
naruszały praw nabytych wcześniej przez Uczestników wynikających z udziału w Konkursie.  
W takim przypadku informacja o zmianach zostanie opublikowana za pośrednictwem strony 
piracizjamyustnej.pl (dalej: Portal). Takie umieszczenie informacji przez Organizatora jest 
traktowane, jako skuteczne powiadomienie Uczestników o zmianie Regulaminu, skróceniu lub 
wydłużeniu czasu trwania Konkursu.  
Organizator zastrzega sobie prawo nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie w celu 
usprawnienia funkcjonowania Konkursu w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie 
praw Uczestników. 
 
6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Portalu.  
 
7. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu do czasu rozstrzygnięcia Konkursu 
oraz zakończenia Konkursu i wydania nagród, a także rozpatrzenia reklamacji.  
 
8. Pytania lub korespondencję Uczestnicy kierują na adresy i dane kontaktowe Organizatora 
w §1 ust. 2. 
 
 

§2  Uczestnicy Akcji 
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1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.  
 
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która: 
- jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, występuje w charakterze 
konsumenta,  
- dokonała rejestracji konta na Portalu, 
- akceptuje w całości niniejszy Regulamin, 

(dalej: Uczestnik). Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy, członkowie rodzin, 
współpracownicy lub osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z Organizatorem 
lub Podmiotem Zlecającym. Gdyby okazało się, ze zwycięzcami Konkursu są wyżej 
wymienione osoby, tracą one uprawnienie do nagrody, a na ich miejsce Organizator 
wybiera nowego zwycięzcę. 

 
3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i 
zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim określonych.  

 
 
 

 
§3 Zasady Uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Na potrzeby Konkursu, Organizator ustala 7 (siedem) okresów rozliczeniowych Konkursu, z 
których pierwszy trwać będzie od 21 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r., a każdy kolejny 
obejmuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2022 r. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy: 

2.1 zarejestrować konto na Portalu udostępniając następujące dane: 
 - imię, nazwisko 
             - adres e-mail 
             - numer telefonu 
             - adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do wysyłki 
nagrody 
Należy także utworzyć nazwę konta (Twój nick) oraz podać hasło do konta.  
 
2.2 aktywować konto: w tym celu należy otworzyć i potwierdzić link aktywujący 
wysłany przez Organizatora na podany adres e-mail, 
 
2.3 zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego postanowienia. 

3. Zadanie konkursowe polega na zgromadzeniu jak największej liczby punktów w grze „Piraci 
z jamy ustnej” dostępnej na Portalu (dalej: Gra) w jak najkrótszym czasie. Zasady Gry: 
 
3.1 Gra odbywa się na planszy wielkości 100 pól o wymiarach 10 pól x10 pól. 
3.2 Każdy Uczestnik ma do dyspozycji 10 statków: 4 statki wielkości pojedynczego pola (1-
masztowce), 3 statki wielkości podwójnego pola (2-masztowce), 2 statki wielkości potrójnego 



 

 

pola (3-masztowce) i 1 statek wielkości poczwórnego pola (4-masztowiec), które rozstawia 
samodzielnie na planszy zachowując odstęp minimum 1 wolnego pola pomiędzy statkami. 
Każde jedno pole statku to jeden maszt. 
3.3 Równolegle w Grze tworzona jest wirtualna plansza przeciwnika, na której przeciwnik ma 
do dyspozycji taka samą liczbę statków w ustawieniu jak w ust. 3.2 powyżej. 
3.4 Gra, w każdym okresie rozliczeniowym, podzielona jest na etapy, od najniższego do 
najwyższego (dalej: Etapy). Każdy Etap składa się z pojedynczych gier i trwa do momentu 
pierwszej wygranej pojedynczej gry. 
3.5 Gra rozpoczyna się od Etapu 1. Uczestnik rozpoczyna pojedynczą grę wybierając 
potencjalne pole, aby trafić na maszt statku przeciwnika. 
3.6 Każde trafione pole, na którym znajduje się statek przeciwnika oznacza zdobyty maszt. 
Każdy maszt to 1 punkt. 
3.7 Jeśli Uczestnik trafi maszt przeciwnika, ma prawo do kolejnego ruchu jak w ust. 3.5 
powyżej. Jeśli Uczestnik nie trafi kolejnego masztu, prawo do kolejnego ruchu przechodzi na 
przeciwnika. 
3.8 Pojedyncza gra trwa do momentu, aż jeden z graczy trafi wszystkie maszty statków 
przeciwnika. Gracz, który jako pierwszy trafi wszystkie maszty statków, wygrywa. 
3.9 W jednej pojedynczej grze można zdobyć maksymalnie 20 punktów. 
3.10 W przypadku, gdy Uczestnik wygrał pojedynczą grę, przechodzi do wyższego Etapu. 
3.11 Po przejściu do wyższego Etapu, Uczestnik rozpoczyna udział w Grze na zasadach 
określonych w ust. 3.5 do 3.10. Maksymalnie w Grze można osiągnąć 100 Etapów. 
 3.12 Organizator w każdym Etapie Gry nalicza Uczestnikowi liczbę punktów wynikającą z 
pojedynczych gier oraz czas trwania zwycięskiej pojedynczej gry, który mierzony jest od 
momentu uruchomienia pojedynczej gry (przycisk „Start”), do momentu trafienia ostatniego 
masztu.  
3.13  W każdym momencie, gdy Uczestnik wyjdzie z Gry lub przegra pojedynczą grę będąc w 
danym Etapie Gry, jego wynik zapisuje się w rankingu. Po każdym ponownym 
wejściu/rozpoczęciu Gry, Uczestnik zaczyna Grę od Etapu 1. 
3.14 Instrukcja do gry znajduje się na Portalu w zakładce: Zasady. 
 
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Grze dowolną ilość razy, przy czym jeden Uczestnik 
może otrzymać jedną nagrodę I stopnia oraz jedną nagrodę II stopnia w całym okresie trwania 
Konkursu, o którym mowa powyżej w 21 1 ust. 4 Regulaminu.  
 
5. Organizator publikuje wyniki wszystkich Uczestników w zakładce „Ranking” podając: nick, 
łączną liczbę zdobytych punktów oraz łączny czas trwania Gier. 
 
6. W ramach każdego okresu rozliczeniowego Konkursu, Organizator nagradza 3 (trzech) 
najlepszych Uczestników, którzy osiągnęli w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego 
najwyższy Etap z najwyższą liczbą punktów, w jak najkrótszym czasie i przyznaje nagrody 
rzeczowe. 

§4 Nagrody w Konkursie 

 
1. Organizator przewidział łącznie 21 szt. nagród rzeczowych w całym Konkursie:  



 

 

- jedna nagroda I stopnia w postaci czytnika e-booków Kindle Paperwhite 4 oraz obraz 
do malowania po numerach, o łącznej wartości brutto 660 zł, w każdym okresie 
rozliczeniowym Konkursu. Łączna liczba nagród I stopnia we wszystkich etapach 
konkursu to 7 sztuk (siedem). 
- dwie nagrody II stopnia w postaci obrazu do malowania po numerach o wartości 
brutto 60 zł każda,  w każdym okresie rozliczeniowym Konkursu. Łączna liczba nagród 
II stopnia we wszystkich etapach konkursu to 14 sztuk (czternaście). 

 
2. Przy wyborze zwycięskiego Uczestnika w pierwszej kolejności Organizator bierze pod uwagę 
najwyższy zdobyty w danym okresie rozliczeniowym Etap Gry, w drugiej kolejności liczbę 
punktów, a w ostatniej kolejności czas wykonania.  
 
3. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na Portalu w zakładce „Ranking” w terminie 7 dni 
roboczych od zakończenia każdego etapu Konkursu. 
 
4. Nagrody zostaną dostarczone Uczestnikom Konkursu za pośrednictwem przesyłki 
kurierskiej na adres podany podczas rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni 
roboczych od dnia ogłoszenia wyników każdego etapu Konkursu. 
 
5. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podatkowymi, tzn. Organizator do każdej z wydanych nagród doliczy kwotę 
pieniężną stanowiącą równowartość 11,11% wartości wydanej nagrody, która nie zostanie 
wydana Uczestnikowi Konkursu tylko zostanie przeznaczona na podatek dochodowy od 
Nagrody i uiszczona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.  
 
6. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę lub równowartość pieniężną. 
Uczestnik nie może zastrzec specjalnych właściwości nagrody ani przenieść prawa do jej 
otrzymania na osoby trzecie.  

7. Organizator i Podmiot Zlecający nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenia czy ich 
terminowość przez operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
(również poczty elektronicznej), listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez 
Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, 
interfejsów, przeglądarek. Organizator i Podmiot Zlecający nie ponoszą odpowiedzialności za 
ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w 
Konkursie.  

8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a 
po jego zakończeniu także odmówić przyznania lub wydania nagrody (niezależnie od 
uzyskanego miejsca) w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął informacje 
o (i) złamaniu Regulaminu lub co do którego powziął informację o: (ii) manipulowaniu 
wynikami Konkursu; (iii) działaniu Uczestnika sprzecznym z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego; (iv) naruszającym dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego; (v) 
zamieszczeniu przez Uczestnika publicznie treści powszechnie uznanych za społecznie 
niewłaściwe i naganne moralnie czy obraźliwe, np. poprzez nazwę użytkownika publikowaną 
na Portalu. W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z Konkursem, 
decyzje rozstrzygające wyda Organizator, którego decyzje są ostateczne 



 

 

§5 Dane osobowe 
 
1. Administratorem danych osobowych jest NEKK Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-129) 
przy ul. Sielska 8. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem (61) 
651 36 00, poprzez adres e-mail: kapitanglimbax@nekk.pl lub pisemnie pod adresem siedziby: 
ul. Sielska 8, 60-129 Poznań.  

2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym 
można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. 
Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane  
w następujących celach, przez okres i na podstawie: 

a) związanym z udziałem w Konkursie, w tym w celu: (1) przeprowadzenia i prawidłowego 
rozstrzygnięcia Konkursu, (2) kontaktu z Uczestnikiem, (3) informowania o wynikach 
Konkursu, w tym publikacji listy zwycięzców na Portalu (4) wydania i rozliczenia podatkowego 
nagród, (5) obsługi ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą przewarzane w tym celu do 
zakończenia trwania Konkursu, chyba że Uczestnik wcześniej zrezygnuje z udziału w Konkursie, 
a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń oraz 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa (przepisy podatkowe). Podstawą 
prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1. lit. f) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: „RODO”), a uzasadnionym interesem 
administratora będzie przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu, zachowanie dowodów do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz dokumentowanie 
przeprowadzenia Konkursu zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem; 

b) związanych z rejestracją Uczestnika na Portalu i prowadzeniem konta, w tym w celu: (1) 
rozpatrzenia oraz obsługi formularza rejestracyjnego, (2) założenia i utrzymania konta, (3) 
korzystania z funkcjonalności Portalu, (4) kontaktu z Uczestnikiem. Dane osobowe będą 
przetwarzane w tym celu do czasu usunięcia konta, a następnie do czasu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa; 
Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b) w zw. z art. 6 ust. 1. lit. f ) RODO, a 
prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zachowanie dowodów do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;  

c) marketingowych produktów lub usług własnych administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
) RODO - do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub wyczerpania się celu przetwarzania. Prawnie 
uzasadnionym interesem administratora będzie możliwość przedstawiania informacji  
o swoich usługach i produktach; 

d) marketingowych produktów lub usług innych podmiotów, na podstawie zgody udzielonej 
poprzez stronę www.piracizjamyustnej.pl do momentu wycofania zgody lub wyczerpania się 
celu przetwarzania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO. 
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4. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, 
drukarniom, firmom pakującym i konfekcjonującym, firmom kurierskim/transportowym) - 
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem, 
wyłącznie w niezbędnym zakresie i zgodnie z poleceniami administratora. 
 
5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania: 
 
a) Dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także przeniesienia danych do innego administratora.  
 
b) W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo 
wycofania zgody w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: 
kapitanglimbax@nekk.pl Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 
c) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, Uczestnik może wnieść sprzeciw z uwagi na swoją 
szczególną sytuację, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kapitanglimbax@nekk.pl, 
przy czym złożenie sprzeciwu będzie się wiązało z brakiem możliwości dalszego udziału  
w Konkursie. Jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Uczestnik 
ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. 
 
d) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa).  
 
6. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie. Udostępnienie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie 
ma wpływu na możliwość udziału w konkursie. Brak udostępnienia danych osobowych 
powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
 

§6 Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu prosimy zgłaszać w formie elektronicznej w 
terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego etapu Konkursu na adres e-mail Organizatora: 
kapitanglimbax@nekk.pl, podając w tytule maila „Reklamacja Glimbax”. Dostosowanie się do 
wskazanych terminów pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. 

 
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.  
 

 
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
reklamacji. 

mailto:kapitanglimbax@nekk.pl
mailto:kapitanglimbax@nekk.pl
mailto:kapitanglimbax@nekk.pl


 

 

 
4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Organizatora w formie elektronicznej  
w odpowiedzi na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.  

 
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza 
ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnikowi, który nie zgadza się z 
rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu powszechnego. 
 

 

§7 Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator i Podmiot Zlecający nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy 
techniczne, inne niż leżące po ich stronie i wywołane z ich winy umyślnej, mające wpływ na 
wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  
  
2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną pozbawieni prawa uczestnictwa 
w Konkursie.  
 
3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 
grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 847).  
 
4. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter informacyjny, natomiast wiążący 
charakter mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.  
 
5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów 
powstałych na tle Regulaminu lub Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji lub za 
pośrednictwem platformy ODR, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 524/2013. Łącze elektroniczne do platformy ODR można znaleźć na stronie 
internetowej Organizatora. W przypadku braku możliwości ich rozwiązania w sposób 
wskazany w zdaniu poprzedzającym, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń 
na drodze sądowej. 
 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego.  
 
 

Organizator 
NEKK Sp. z o.o. 
Ul. Sielska 8 

 60-129 Poznań 
 
 
 


