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Regulamin Konkursu 

„____________” 
 

§1 

Definicje 

 

Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

1. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie 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), 

publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1. 

2. Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

3. Dniach – należy przez to rozumieć dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 

4. ORGANIZATORZE – należy przez to rozumieć _______________ z siedzibą w 

_____________, ul. ________________, ___-______ __________, NIP: ____________ 

będącego organizatorem konkursu i administratorem danych osobowych. 

5. SPONSORZE – należy przez to rozumieć _______________ z siedzibą w _____________,  

ul. ________________, ___-______ __________, NIP: ____________ będącego 

fundatorem nagród.  

6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.  

7. Konkursie – należy przez to rozumieć przyrzeczenie w rozumieniu  

art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego złożone przez SPONSORA, którego zasady określa 

Regulamin i którego przeprowadzenie powierzono ORGANIZATOROWI. 

8. Zadaniu Konkursowym – należy przez to rozumieć ________________. 

9. Stronie Konkursowej – należy przez to rozumieć witrynę dostępną w domenie 

______________. 

10. Okresie Trwania Konkursu – należy przez to rozumieć okres od ___________ do 

___________. 

11. Nagrodzie – należy przez to rozumieć ______________________ fundowany przez 

SPONSORA o wartości pieniężnej __________ brutto. 

 

§2 

Regulamin 

 

1. Regulamin stosuje się do wszystkich UCZESTNIKÓW oraz SKARŻĄCYCH.  

2. W razie wątpliwości co interpretacji poszczególnych postanowień Regulaminu 

ORGANIZATOR może dokonać ich wykładni.  

Comment [BG1]: nadaj swojemu konkursowi nazwę 
(opcjonalnie) 

Comment [BG2]: Wpisz dane organizatora (np.: Twojej agencji) 

Comment [BG3]: Wpisz dane fundatora nagrody (np.: klienta). 
Jeżeli sam organizujesz i sponsorujesz konkurs to wpisz dane tego 
samego podmiotu. 

Comment [BG4]: Sprecyzuj na czym będzie polegać zadanie 
konkursowe (np.: przygotowanie najlepszego hasła reklamowego lub 
fotografii) 

Comment [BG5]: Wpisz adres strony internetowej dedykowanej 
dla konkursu. 

Comment [BG6]: Wpisz okres trwania konkursu. 

Comment [BG7]: Określ co jest nagrodą w konkursie oraz określ 
jej wartość brutto (dla celów podatkowych). 
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11. ORGANIZATOR niezwłocznie zawiadomi UCZESTNIKA o uzyskaniu przez niego statusu 

LAUREATA. Zawiadomienie nastąpi z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub 

wiadomości tekstowej typu SMS.  

12. ORGANIZATOR prześle LAUREATOM nagrody w terminie do ______________ 

13. Wydanie nagród LAUREATOM będzie każdorazowo następować za pośrednictwem 

wybranego przedsiębiorstwa świadczącego usługi przewozowe. 

14. Obierając nagrodę LAUREAT zobowiązany jest podpisać protokół zdawczo-odbiorczy, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.  

15. Nagrody nie podlegają zamianie na środki pieniężne. 

16. Roszczenie o wydanie nagrody nie może być przedmiotem cesji na osobę trzecią. 

17. Wydanie Nagrody LAUREATOWI jest równoznaczne z przeniesieniem na niego prawa 

własności do niej. 

18. Z chwilą odbioru Nagrody na LAUREAT może dysponować nią wedle własnego uznania i 

przechodzą na niego wszystkie związane z nią ciężary oraz korzyści.   

19. LAUREAT traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku gdy: 

a. złożył wniosek o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądał ich 

usunięcia; 

b. zataił przed ORGANIZATOREM okoliczności powodujące, iż należałoby uznać za 

Osobę Wykluczoną z Konkursu;  

c. złożył ORGANIZATOROWI oświadczenie o rezygnacji z udziału w konkursie lub 

zrzeczeniu się prawa do Nagrody; 

d. nie podjął on przesyłki z Nagrodą albo jeżeli została ona zwrócona nadawcy z 

innych przyczyn; 

e. ORGANIZATOR, pomimo podejmowanych prób, nie może nawiązać kontaktu z 

LAUREATEM, a przeszkoda ta trwa dłużej niż dwa (2) tygodnie;  

 

§7 

Postępowanie reklamacyjne 

 

1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia konkursu, przyznawania nagród, 

rejestrowania zgłoszeń UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji na 

adres __@___ w terminie najpóźniej siedmiu (7) dni od ostatniego dnia Okresu Trwania 

Konkursu.  

2. UCZESTNIK, który złożył reklamację staje się SKARŻĄCYM. 

3. Reklamację rozpatruje KOMISJA REKLAMACYJNA w terminie siedmiu (7) dni od jej 

otrzymania. 

4. KOMISJA REKLAMACYJNA jest powoływana przez ORGANIZATORA i składa się z trzech 

(3) osób.  

5. KOMISJA REKLAMACYJNA przedstawia swoje stanowisko za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

6. KOMISJA REKLAMACYJNA podejmuje decyzje w przedmiocie reklamacji zwykłą 

większością głosów i w trybie głosowania jawnego. 

7. Reklamacja musi spełniać następujące wymogi formalne: 

Comment [BG18]: Określ termin wydania nagród zwycięzom 
konkursu. 

Comment [BG19]: Określ adres e-mail właściwy do składania 
reklamacji. 
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b. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych UCZESTNICY i SKARŻACY 

mogą skontaktować się z ORGANIZATOREM z wykorzystaniem danych 

kontaktowych wskazanych w Regulaminie; 

c. dane osobowe UCZESTNIKÓW i SKARŻACYCH będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie; 

d. dane osobowe UCZESTNIKÓW i SKARŻACYCH będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a także do rozpoznania ewentualnych 

roszczeń SKARŻĄCYCH związanych z konkursem, nie dłużej jednak niż _____; 

e. dane osobowe UCZESTNIKÓW i SKARŻACYCH nie podlegają decyzjom, które 

opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w 

rozumieniu art. 22 RODO; 

f. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych UCZESTNIKÓW i 

SKARŻACYCH przez ORGANIZATORA jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

g. odbiorcami danych UCZESTNIKÓW i SKARŻACYCH będą wyłącznie podmioty, 

które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

ORGANIZATORA jako administratora; 

h. UCZESTNICY i SKARŻACY mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz 

możliwości ich poprawienia, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich 

przetwarzania oraz o ich przeniesienie, a także – w przypadkach przewidzianych 

prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania; 

i. UCZESTNICY i SKARŻACY mają prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów RODO, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

2. Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. 

3. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez UCZESTNIKA jest brak możliwości 

uczestnictwa w Konkursie.  

4. Podanie danych osobowych przez SKARŻĄCEGO jest warunkiem przyjęcia jego reklamacji 

do rozpoznania. 

5. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez SKARŻĄCEGO jest brak możliwości 

rozpoznania jego reklamacji. 

6. ORGANIZATOR stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony 

danych osobowych UCZESTNIKÓW i SKARŻĄCYCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment [BG20]: Określ termin przechowywania danych 
osobowych. Najdłuższym terminem przedawnienia roszczeń 
cywilnych jest obecnie okres sześciu lat.  


