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Regulamin Konkursu 

„____________” 

prowadzonego za pośrednictwem portalu Facebook.com 

 

§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. Facebooku – należy przez to rozumieć portal facebook.com, który udostępniany jest 

użytkownikom na warunkach określonych w regulaminie dostępnym pod adresem 

https://www.facebook.com/legal/terms. 

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

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

będącego organizatorem konkursu i administratorem danych osobowych;  

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

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

nagród;  

7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.  

8. Regulaminie Facebooka – należy przez to rozumieć zbiór regulaminów, polityk i standardów 

dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms; 

9. 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. 

10. Zadaniu Konkursowym – należy przez to rozumieć ________________. 

11. Fanpage’u – należy przez to rozumieć fanpage dostępny pod adresem ______________. 

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

___________. 

13. Nagrodzie – należy przez to rozumieć ______________________ fundowany przez 

SPONSORA o wartości pieniężnej __________ brutto. 

 

§2 

Regulamin 

 

1. Regulamin stosuje się do wszystkich UCZESTNIKÓW. 

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

innych ustaw, a także Regulamin Facebooka. 

3. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

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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5. UCZESTNIK może w każdym czasie, nie później jednak niż do ostatniego dnia Okresu Trwania 

Konkursu, złożyć ORGANIZATOROWI oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. W 

takim przypadku UCZESTNIK będzie traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu. 

6. UCZESTNIK, którego konto na Facebooku w Okresie Trwania Konkursu zostanie dezaktywowane, 

zawieszone, zablokowane lub usunięte z chwilą wystąpienia jednego z tych zdarzeń będzie 

traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu, chyba że konto to zostanie przywrócone najpóźniej w 

ostatnim dniu Okresu Trwania Konkursu.  

7. UCZESTNIK może w każdym czasie wykonać zażądać od SPONSORA usunięcia swoich danych 

osobowych lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku UCZESTNIK będzie 

traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu. 

 

§4 

Organizator i Sponsor 

 

1. ORGANIZATOR działa w imieniu własnym, ale na zlecenie SPONSORA. 

2. OGRANIZATORA obciążają wszystkie obowiązki określone w Regulaminie, chyba że zostały one 

wyraźnie zastrzeżone na rzecz SPONSORA.  

3. ORGANIZATOR przeprowadza Konkurs na Facebooku na własną odpowiedzialność i nie jest w żaden 

sposób powiązany ani wspierany przez Facebooka.  

4. UCZESTNIK może porozumieć się z ORGANIZATOREM w następujący sposób: 

a. w sprawach związanych z Konkursem - __@___, tel. _______. 

b. w sprawach związanych z danymi osobowymi i wykonywaniem uprawnień określonych w 

RODO - __@___, tel. _______. 

5. SPONSOR jest podmiotem składającym przyrzeczenie w rozumieniu  

art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego, że na zasadach określonych w Regulaminie, dostarczy i 

przeniesie na LAUREATA prawo własności nagrody.  

6. Z chwilą wyróżnienia LAUREATA SPONSOR przyznaje LAUREATOWI dodatkową nagrodę pieniężną 

w wysokości 11,11% wartości nagrody. 

7. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu LAUREATOWI i przeznaczona zostanie na 

zapłatę zryczałtowanego podatku od Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej należnego na 

podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1426 z późn. zm.). 

8. Obowiązek odprowadzenia należnego, zryczałtowanego podatku od Nagrody i dodatkowej nagrody 

pieniężnej do właściwego Urzędu Skarbowego obciąża SPONSORA. 

 

§5 

Fanpage 

 

1. Administratorem Fanpage’a jest ORGANIZATOR. 

2. Fanpage w Okresie Trwania Konkursu będzie dostępny przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w 

tygodniu. 

3. W celu skorzystania z Fanpage’a UCZESTNIK musi posługiwać się systemem teleinformatycznym 

spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne: 

a. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe); 

b. dostęp do Internetu; 

c. przeglądarka internetowa; 

d. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript; 

lub inne określone w Regulaminie Facebooka. 

Comment [BG12]: Obowiązkowa klauzula określona w 
regulaminie Facebooka. 

Comment [BG13]: Określ swoje dane kontaktowe 
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§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. Reklamację rozpatruje ORGANIZATOR w terminie siedmiu (7) dni od jej otrzymania. 

3. Reklamacja musi spełniać następujące wymogi formalne: 

a. zawierać adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres do doręczeń UCZESTNIKA; 

b. zwięźle określać przedmiot reklamacji oraz krótkie uzasadnienie dla poparcia jej zasadności; 

c. wskazywać jakiego działania lub zaniechania UCZESTNIK domaga się od ORGANIZATORA 

lub SPONSORA; 

d. zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA na cele 

związane z rozpoznaniem reklamacji. 

4. Decyzja ORGANIZATORA jest ostateczna i wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.  

 

§8 

Dane Osobowe 

 

1. Dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 

konkursem, tj. m.in. w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu, ogłoszeniem LAUREATÓW, 

wydaniem nagród LAUREATOM, odprowadzeniem należnego podatku, prowadzeniem 

sprawozdawczości finansowej oraz rozpoznaniem reklamacji. 

2. ORGANIZATOR informuje w trybie art. 13 RODO, że: 

a. administratorem danych osobowych UCZESTNIKÓW jest ORGANIZATOR; 

b. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych UCZESTNICY mogą skontaktować się 

z ORGANIZATOREM z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie; 

c. dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na 

zasadach określonych w Regulaminie; 

d. dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do przeprowadzenia Konkursu, a także do rozpoznania ich ewentualnych roszczeń związanych 

z konkursem, nie dłużej jednak niż _____; 

e. dane osobowe UCZESTNIKÓW 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 przez ORGANIZATORA 

jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

g. odbiorcami danych UCZESTNIKÓW będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych 

umów przetwarzają dane osobowe w imieniu ORGANIZATORA jako administratora; 

h. UCZESTNICY 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 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 lub 

rozpoznania jego reklamacji. 

Comment [BG20]: Określ adres e-mail właściwy do składania 
reklamacji. 

Comment [BG21]: Określ termin przechowywania danych 
osobowych. Najdłuższym terminem przedawnienia roszczeń 
cywilnych jest obecnie okres sześciu lat.  


