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Regulamin konkursu, z dnia: 8.07.2022, 

realizowanego na stronie (fanpage) sklepu DDD w Gdańsku. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu z udziałem marki Bona, na Facebooku (Meta) – zwanego 

dalej „Konkursem”, jest FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWA 

ZENRAD RADOSŁAW CHABOWSKI, z siedzibą przy ul. Kartuskiej 422A, 80-125, w 

Gdańsku, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, 

pod numerem NIP 5932073342, REGON 192646300. 

2. Fundatorem nagrody jest firma BONA-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 

Prymasa Augusta Hlonda 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000070014, posiadająca numery NIP: 7811001623, 

REGON: 6302358602, zwana dalej Fundatorem. 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przekazania 

nagrody Uczestnikowi Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo 

dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu. 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez 

Facebooka (należącego do Meta Platforms Ireland Limited). Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym, występujący także pod zmienioną nazwą „Meta”. 

7. Konkurs jest prowadzony na stronie DDD Dobre Dla Domu Gdańsk, pod adresem: 

https://www.facebook.com/DDD-Dobre-Dla-Domu-Gda%C5%84sk-

397680147678696  (zwanej dalej “Fanpage”). 

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu 

art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, 

będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które 

zaakceptowały niniejszy Regulamin (zwani dalej: „Uczestnik”). 

https://www.facebook.com/DDD-Dobre-Dla-Domu-Gda%C5%84sk-397680147678696
https://www.facebook.com/DDD-Dobre-Dla-Domu-Gda%C5%84sk-397680147678696
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2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu 

ukończyła 18 lat. 

3. Uczestnik oświadcza, że: 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny 

przystępuje do Konkursu;  

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią 

dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 

regulaminu Facebooka; 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Konkursie; 

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, bezpośredni współpracownicy   

Organizatora oraz Sponsora. 

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8.07.2022 r. o godz. 10:00 i trwa do dnia 8.08.2022 r. 

do godz. 23.59.  

2. Zwycięska odpowiedź na pytanie konkursowe, wybierana będzie przez komisję 

konkursową Organizatora, o której mowa w dalszej części regulaminu.  

3. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu, nie później niż 16.08.2022 za 

pośrednictwem FanPage.  

4. Jedna osoba, zwana Uczestnikiem może dokonać tylko jednego zgłoszenia do 

konkursu, co jest równoznaczne z publikacją jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe 

przez tę osobę, z jej konta profilowego w serwisie Facebook.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

6.  

§ 4. ZADANIE KONKURSOWE 

 

1. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu pod postem konkursowym odpowiedzi na 

pytanie: „Co ułatwia Ci sprzątanie?” 

2. Przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe, co jest równoznaczne z publikacją jej 

w komentarzu bezpośrednio pod postem konkursowym na fanpage, Uczestnik 

Konkursu potwierdza równocześnie, że jest ona jego własnego autorstwa i nie narusza 

praw osób trzecich. Odpowiedzi mogą być udzielane tylko w języku polskim. 
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3. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia w razie uzyskania 

przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez uczestnika praw osób 

trzecich, łamania regulaminu Facebooka lub publikowaniu na fanpage treści 

wulgarnych, łamiących prawo lub dyskryminujących.  

4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w nim, z chwilą publikacji odpowiedzi 

bezwarunkowo, bezterminowo i bez dodatkowego wynagrodzenia przekazuje 

majątkowe prawa autorskie do treści nadesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe na 

rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: wykorzystanie we wszelkiego 

rodzaju działaniach reklamowych i promocyjnych, a także publiczne udostępnianie 

utworu w na platformie Facebook. Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

obejmuje także wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze 

przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne 

publikowanie i następuje bez ograniczeń terytorialnych. 

5. Zwycięzca konkursu będący jednocześnie Uczestnikiem, zgłosi się po odbiór nagrody 

poprzez kontakt w wiadomości prywatnej na fanpage.  

6. W konkursie zostanie wybranych 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców. Komisja 

składająca się z 3 pracowników firmy Organizatora wybierze najciekawsze odpowiedzi 

na pytanie konkursowe, dokonując oceny pod względem kreatywności. Zwycięzcami  

zostaną autorzy 10  najwyżej ocenionych odpowiedzi.  

7. Każdy ze Zwycięzców Konkursu zostanie powiadomimy o wygranej i warunkach 

odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku oraz na 

oficjalnym profilu - fanpage sklepu DDD Gdańsk.  

8.  Pracownicy Organizatora i Sponsora, członkowie komisji konkursowej, a także ich 

zstępni, wstępni, rodzeństwo i powinowaci w tym samym stopniu i linii nie mogą być 

Uczestnikami Konkursu. 

 

§ 5. NAGRODA 

 

1. W Konkursie przewidziano 10 mopów Bona do podłóg twardych w komplecie z płynem 

czyszczącym, jako nagrodę – dla 10 osób wyłonionych w sposób wskazany w §4., po 

jednym dla każdego zwycięzcy. 

2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie, 

opublikowanego na portalu Facebook, w dniu publikacji konkursu na profilu, zwany 

fanpage, pod adresem: https://www.facebook.com/DDD-Dobre-Dla-Domu-

Gda%C5%84sk-397680147678696/   

3. Informacja o wyłonieniu zwycięzców zostanie opublikowana w komentarzu do postu 

konkursowego, na fanpage https://www.facebook.com/DDD-Dobre-Dla-Domu-

Gda%C5%84sk-397680147678696/   

https://www.facebook.com/DDD-Dobre-Dla-Domu-Gda%C5%84sk-397680147678696/
https://www.facebook.com/DDD-Dobre-Dla-Domu-Gda%C5%84sk-397680147678696/
https://www.facebook.com/DDD-Dobre-Dla-Domu-Gda%C5%84sk-397680147678696/
https://www.facebook.com/DDD-Dobre-Dla-Domu-Gda%C5%84sk-397680147678696/
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4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju. 

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

6. Odbiór nagrody możliwy będzie w salonie sprzedaży DDD Gdańsk, przy ul. Kartuskiej 

422, po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem, za pośrednictwem wiadomości 

prywatnej na fanpage.  

 

§ 6. REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być 

składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres: ZENRAD 

ul. Kartuska 422, 80-125 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Facebooku”, 

przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni po jego zakończeniu. Reklamacje 

wpływające po upływie wskazanego terminu zostaną uznane za bezskuteczne i nie 

będą rozpatrywane.  

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.  

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku postępowania reklamacyjnego listem 

poleconym wysłanym na adres widniejący w reklamacji przy oznaczeniu jej nadawcy, 

w terminie 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.  

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 

dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.  

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym okresu trwania 

Konkursu w czasie jego trwania, w szczególności z przyczyn techniczno-

organizacyjnych, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych 

przez Uczestników Konkursu przed zmianą Regulaminu. Organizator powiadomi 

Uczestników o zmianach poprzez zamieszczenie informacji na Fanpage w terminie 2 

dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie. Ponadto, zmieniony Regulamin będzie 

dostępny w siedzibie Organizatora, na co najmniej 2 dni kalendarzowe przed ich 

wejściem w życie.  

2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Konkursem mają charakter informacyjny. 

Wyczerpujące określenie praw i obowiązków Organizatora i Uczestników zawiera 

wyłącznie niniejszy Regulamin.  
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3. Konkurs, któremu warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą 

losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik 

zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.).  

5. Konkurs określony niniejszym Regulaminem nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego.  

6. Regulamin Konkursu będzie dostępny przez czas trwania Konkursu, począwszy od 

dnia jej rozpoczęcia w siedzibie Organizatora.  

 

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIE 

 

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest 

Organizator Konkursu: FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWA 

ZENRAD RADOSŁAW CHABOWSKI, z siedzibą przy ul. Kartuskiej 422A, 80-125, w 

Gdańsku . Dane osobowe Uczestników Konkursu - tj. imię i nazwisko, nazwa profilu w 

serwisie Facebook, adres pocztowy i numer telefonu będą przetwarzane w celach 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i 

rozliczenia nagród.  

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 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.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia zwycięzcy o przyznaniu 

nagrody.  

4. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) - przez czas 

określony w tych przepisach.  

5. Zwycięzca i Uczestnik Konkursu, którego dane osobowe przetwarza Administrator, ma 

prawo do:  

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a 

także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
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następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

c. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu. 

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko 

przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym 

Uczestnikom oraz w okresie wymaganym przez  ordynację podatkową . 

8. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz 

usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie 

uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym 

Facebook. 

9. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

 

§ 9. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny 

leżących po stronie Uczestnika. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 

związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 

Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz 

regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: 

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem 

dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, 

zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z 

zasadami Facebooka; 

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka 

kont/profili osób trzecich; 

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook. 
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

 

§ 10. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. 

Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez 

Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie 

w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub 

rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a 

także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody 

Administratora; 

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2022 i obowiązuje do 29 sierpnia 2022. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 


