
REGULAMIN KONKURSU 

 

organizowanego na łamach portalu społecznościowego 

www.facebook.com 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady organizowania konkursu na portalu społecznościowym 

www.facebook.com, nazwanego w dalszej części regulaminu "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest firma PAULUS EWELINA F.H.U. „JUMPER” - EWELINA 

PAULUS wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 

posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Leśna 7, 44-295 

Bogunice, NIP: 6472143595, REGON: 241141863, adres poczty elektronicznej: biuro@earkadia.pl, 

numer telefonu: 730092071, nazywana w dalszej części "Organizatorem". 

3. Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Polski.  

4. Konkurs odbywa się wyłącznie w Internecie z wykorzystaniem infrastruktury serwisu 

 www.facebook.com, wyłącznie na tablicy Organizatora. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemny, loterią promocyjną, grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.2009.201.1540. 

ze. zm.) 

6. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę do organizacji Konkursu. 

Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z 

przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. 

  

§ 2 

UCZESTNIK KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu jest każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która spełniła kumulatywnie następujące warunki: 

◦ polubiła stonę Organizatora: https://www.facebook.com/EArkadiapl/, 

◦ polubiła post konkursowy, 

◦ odpowiedziała na pytanie konkursowe "Jaki film przeraził Cię najbardziej i dlaczego?",  

pozostawiając komentarz pod postem konkursowym (wielokrotne skomentowanie postu 

nie podnosi szans na wyganą w konkursie – Organizator bierze pod uwagę tylko 

pierwszy z zamieszczonych komentarzy),  

◦ zapoznała się z ninijeszym regulaminem i zaakceptowała jego postanowienia. 

 Regulamin jest dostępny pod linkiem umieszczonym w poście konkursowym.  

1. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w przypadku niespełnianie któregokolwiek z 

powyższych warunków.  

2. Uczestnik konkursu musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu 

oraz konto na portalu www.facebook.com z prawdziwymi danymi.  

3. Uczestnikiem konkursu nie może być Ogranizator, jego pracownicy oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin. Za członków rodzin uznaje się wstępnych i zstępnych, rodzeństwo i 

współmałżonków.   

 

§ 3 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane 

osobowe są zbierane tylko od uczestników, którzy zostali laureatami konkursu i służą 

http://www.facebook.com/


wyłącznie do dostarczenia im nagród. Nie są przekazywane osobom trzecim. Przez dane 

osobowe w niniejszym regulaminie rozumie się: imię i naziwsko uczestnika oraz adres, pod 

który uczestnikowi zostanie dostarczona nagroda.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa  ich podania uniemożliwi 

laureatom Konkursu otrzymanie nagród. 

3. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o 

ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 

18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).  

4. Organizator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, które powieżają mu 

swoje dane, zapewnia, że są one przetwarzane i zbierane zgodnie z prawem wyłącznie w 

celu dostarczenia nagród zwycięzcom Konkursu oraz przechowywane w postaci 

umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do 

sfinalizowania Konkursu.  

5. W celu ochrony danych osobowych Organizator wykorzystuje infrastrukturę serwisu 

facebook.com i zabezpiecza dane przed nieuprawionym dostępem.  

6. Uczestnik może w każdej chwili zmodyfikować podane dane lub cofnąć zgodę na ich 

przetwarzenie.  

  

 

 

§ 4 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27 października 2017 roku i trwa do dnia 02 listopada 2017 

roku do godziny 23:59. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 02 listopada 2017 roku do godziny 14.00. 

Wyniki zostaną opublikowane na profilu Organizatora 

https://www.facebook.com/EArkadiapl/ 

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator. 

4. Organizator spośród uczestników Konkursu wybierze trzech (3) zwycięzców, którzy spełnili 

wszystkie wyżej wymienione warunki oraz w ocenie Organizatora dokonali najciekawszej 

odpowiedzi na pytanie konkursowe. Organizator w swoim wyborze będzie kierował się 

następującymi kryteriami: 

▪ zgodnością odpowiedzi z tematem konkursu, 

▪ kreatywnością. 

5. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie portalu społecznościowego 

https://www.facebook.com/EArkadiapl/ 

6. Zwycięzcy Konkursu będą proszeni za pomocą prywatnej wiadomości wysłanej za 

pośrednictwem portalu facebook.com o podanie danych do wysyłki nagród za 

pośrednictwem Poczty Polskiej wyłącznie na terytorium Polski. Koszty wysyłki ponosi 

Organizator. 

7. Nagrodami w konkursie są trzy bransoletki o wartości 19 zł 99 gr. 

8. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie Organizatorowi we wiadomości zwrotnej 

danych do wysyłki w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. W 

przypadku niepodania danych w wymienionym terminie, uczestnik traci prawo do nagrody. 

9. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody w teminie 48 godzin od otrzymania 

adresu dostawy.   

10. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, nagroda nie podlega 

wymianie na jej wartość pieniężną.  

11. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. 

12. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień 

niniejszego regulaminu.  

https://www.facebook.com/EArkadiapl/


13. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za:  

• problemy techniczne (między innymi mające związek z dostawą usługi internetowej), które 

mogły wpłynąć  na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,  

• naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, 

• jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu powyższych nie będą brane pod uwagę.  

 

 

§ 5 

REKLAMACJE 

1. Organizator zobowiazuje się dostarczyć zwycięzcom konkursu nagrodę bez wad. W razie 

wystąpienia wad uczestnik może złożyć reklamację. Reklamację uczestnik może złożyć:  

pisemnie na adres ul. Leśna 7, 44-295 Bogunice;  w formie elektronicznej za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: biuro@earkadia.pl.  

2. Zaleca się podanie przez uczestnika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności 

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) 

żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z opisem; oraz (3) danych 

kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji 

przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i 

nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu 

reklamacji. 

3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji uczestnika niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Organizatora 

w powyższym terminie oznacza, że Organizator uznał reklamację za uzasadnioną. 

  

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

mailto:biuro@earkadia.pl

