Regulamin przyznawania nagród rzeczowych
uczestnikom Dnia otwartego w Mondi BZWP Sp. z o.o.
w dniu 30.05.2019 r.
§ 1. Organizator
Organizatorem Dnia Otwartych Drzwi w Mondi jest Spółka Mondi BZWP Sp. z o.o. z siedzibą
w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Zamenhofa 36.
§ 2. Nagrody rzeczowe
1. Uczestnikom, którzy spełnią warunki określone w § 3 niniejszego regulaminu Dnia
Otwartych Drzwi w Mondi w dniu 30 maja 2019 r. zostaną wręczone nagrody rzeczowe
ufundowane przez Mondi BZWP Sp. z o.o.
Organizator zastrzega, że ilość nagród rzeczowych jest ograniczona i nagrody będą wręczane
Uczestnikom, spełniającym warunki z § 3 do wyczerpania zasobu nagród.
§3. Warunki przyznania nagród rzeczowych.
1. Nagrody mogą zostać przyznane osobom fizycznym, które łącznie spełniają
następujące warunki:
a. ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
b. mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
c. w czasie Dnia Otwartych Drzwi w Mondi w dniu 30 maja 2019 r. odwiedziły
przynajmniej cztery przystanki wskazane na kuponie otrzymanym od
Organizatora i zdobyły komplet pieczątek,
d. wypełniły prawidłowo dane osobowe na drugiej stronie kuponu i złożyły swój
podpis.
2. Pracownicy Mondi BZWP Sp. z o.o. nie mogą brać udziału w przyznaniu nagród
rzeczowych oraz w konkursie, o którym mowa w § 4. Ograniczenie nie dotyczy
członków rodzin pracowników.
3. Nagrody rzeczowe zostaną wydane w chwili złożenia prawidłowo wypełnionego
kuponu na Przystanku PRACA
§ 4. Konkurs na hasło promocyjne Mondi BZWP Sp. z o.o.
1. Dodatkowo każdy uczestnik Dnia Otwartego w Mondi, który spełnił wymagania
określone w § 3 pkt 1 ppkt a-d niniejszego regulaminu, może wziąć udział w konkursie
na hasło promocyjne Mondi BZWP Sp. z o.o.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić zadanie konkursowe, którym jest
ułożenie hasła promocyjnego zachęcającego do pracy w Mondi BZWP Sp. z o.o.
Hasło należy wpisać w wyznaczonym miejscu na kuponie, a kupon wrzucić do
wyznaczonej urny do godz. 19:00.
3. Autor najlepszego hasła promocyjnego otrzyma nagrodę - rower górski marki Kross
oraz nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi

dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w kwocie 11,11 %
wartości nagrody . Zdobywca nagrody zgadza się by kwota nagrody pieniężnej nie
podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona była na zapłatę podatku
należnego z tytułu wygranej w konkursie. Organizator jako płatnik zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych pobierze i odprowadzi do właściwego
Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
Zwycięzca jest zobowiązany przekazać organizatorowi wszelkie dane niezbędne do
wykonania tych obowiązków.
4. Wartość nagrody rzeczowej wynosi 2999 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
5. Organizator może przyznać również inne nagrody, jeśli uzna, że więcej osób zasługuje
na wyróżnienie.
6. Wyboru najlepszego hasła konkursowego dokona Komisja Konkursowa, która będzie
składała się z trzech osób wybranych przez Organizatora. Komisja wybierze też hasła,
które zasługują na wyróżnienie w dalszej kolejności.
7. Do zadań Komisji należy:
a. zamknięcie przyjmowania kuponów konkursowych,
b. ocena prac konkursowych i wybór zwycięskiego hasła,
c. ogłoszenie zwycięzcy konkursu,
d. w razie przyznania nagród dodatkowych – ogłoszenie zdobywców tych
nagród.
8. Komisja zostaje rozwiązana po ogłoszeniu wyników i wydaniu nagród.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej o godz. 12:00 dnia 31.05.2019.
10. Z wyników konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie upubliczniony
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy portierni na terenie zakładu Mondi
BZWP Sp. z o.o.
11. Zwycięzca konkursu o wygranej zostanie poinformowany telefonicznie. W przypadku
braku możliwości kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą w terminie 3 dni roboczych,
nagroda przechodzi na autora kolejnego wyróżnionego hasła.
12. Warunkiem odbioru nagrody będzie potwierdzenie tożsamości autora hasła.
13. Zwycięzca otrzymuje nagrodę za poświadczeniem odbioru nagrody.
§ 7 Postanowienia końcowe.
1. Dane osobowe
a. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Dnia otwartego
w Mondi będą przetwarzane dla celów realizacji przyznania i wydania nagród
w konkursie, a także przesyłania informacji rekrutacyjnych (w razie
zaznaczenia na kuponie, że uczestnik jest zainteresowany pracą w Mondi oraz
podpisze zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie
rekrutacyjnym). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit c
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.
b. Administratorem danych osobowych jest Mondi BZWP Sp. z o.o. z siedzibą
w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Zamenhofa 36; 57-500 Bystrzyca Kłodzka

c. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, w tym do ich
poprawiania i wykreślania oraz prawo wniesienia skargi do uprawnionego
organu.
d. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem otrzymania
nagród.
e. Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe nie będą
przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące
przepisy prawa oraz niniejszego regulaminu. Dane uczestników nie biorących
udziału w procesie rekrutacyjnym zostaną usunięte do dnia 06.06.2019
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie spory i reklamacje wynikające z przyznawania nagród rzeczowych rozstrzyga
Organizator.
4. Regulamin jest dostępny w dniu imprezy w Portierni firmy Mondi BZWP i na tablicy
ogłoszeń przy Portierni oraz na stronie internetowej www.karierabezpudla.pl.

