
REGULAMIN KONKURSU „Konkurs internetowy” (dalej: „Regulamin”) 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu „Konkurs internetowy” (dalej: Konkurs”) jest GutPR Hanna Gehrke-Gut z 

siedzibą we Wrocławiu, ul. Rydygiera 14/14, 50-249, NIP 953 103 89 80 www.gutpr.pl zwany dalej 

„Organizatorem”.  

Fundatorem nagród w konkursie jest firma Bostik sp. z o. o., ul. Poznańska 11b, Sady 62-080 Tarnowo 

Podgórne 

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/bostikpolska (zwanej dalej “Fanpage”) 

4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§2 [UCZESTNICY KONKURSU] 

1. W Konkursie mogą   bra   udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolnoś  do czynności prawnych i 

wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji konkursu oraz celów 

marketingowych. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.  

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego 

regulaminu. 

4. W Konkursie nie mogą bra  udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.  

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

6. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów poniesionych w związku z ich uczestnictwem w Konkursie 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

§3 [NAGRODY] 

 

1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci piłek BKS Bostik z autografem. 

2. Nagroda zostanie przesłana pocztą nie później niż do 15 października 2021 roku na adres wskazany w 

korespondencji prywatnej pomiędzy Zwycięzcą konkursu a Organizatorem nie później niż do dnia 30 

września 2021 roku. Po tym terminie nagroda traci ważnoś .  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród w przypadku zgłoszenia zdję  

przez mniej niż siedmiu Uczestników. 

4. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania 

wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

5. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

6. Jednemu Uczestnikowi może zosta  przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w doręczeniu przesyłki z nagrodą 

leżące po stronie operatora pocztowego lub  spowodowane podaniem nieprawidłowych lub niepełnych 

danych Laureata. 

 

http://www.gutpr.pl/


§4 [PRZEBIEG KONKURSU] 

 

1. Konkurs trwa od dnia 15 lipca 2021 roku do godz. 23:59 dnia 31 sierpnia 2021 roku (dalej: „Okres 

Trwania Konkursu”). 

2. Zgłoszenia dodane po terminie zakończenia konkursu nie będą brane pod uwagę. 

3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15 września 2021 roku za pośrednictwem FanPage 

4. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu pod postem konkursowym zdjęcia aranżacji, 

przygotowanej z wykorzystaniem Mamut Glue.  

5. Przesłane zdjęcie: 

1) nie może zawiera  wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; 

2) nie może zawiera  treści reklamowych dotyczących podmiotów innych niż Bostik, 

3) nie może narusza  praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz 

prawa do ochrony wizerunku. 

6. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie 

wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. 

7. Zgłoszenia mogą zosta  usunięte przez Organizatora w przypadku złamania Regulaminu. 

8. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosi  do Konkursu dowolną liczbę zdję  pod warunkiem, że każda z 

nich spełnia  będzie wymagania wskazane w §4 pkt. 4 Regulaminu. 

9. W konkursie zostanie wybranych 7 zwycięzców, autorów najbardziej trafnych i kreatywnych zdję .  

10. Lista Laureatów i ogłoszenie wyników (zawierająca oznaczenie zwycięzców) zostanie opublikowana w 

terminie 15 września 2021 roku  na profilu Facebook https://www.facebook.com/bostikpolska/ 

11. Organizator ma prawo poda  dane Laureata Konkursu na Fanpage. 

12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 

pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku 

13. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 30 września 2021 roku wiadomości 

zawierającej dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska i adresu, na który dostarczona zostanie 

nagroda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z 

realizacją Konkursu.    

14. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 30 września 2021 roku wiadomości, o której mowa 

w ust. 11 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w 

szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano 

nagrodę.  

17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie 

Facebook, dany Uczestnik może zosta  wykluczony z Konkursu.  

 

§5 [REKLAMACJE] 

 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą by  zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora 

Konkursu nie później niż w terminie do dn. 15 października 2021 roku 

https://www.facebook.com/bostikpolska/


2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

3.. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 

4. Pisemna reklamacja powinna by  wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawiera : imię, nazwisko, 

dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

5. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję 

konkursową w składzie: jeden przedstawiciel Organizatora oraz trzech przedstawicieli Fundatora nagród 

(dalej: „Komisja”). 

6. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. 

7. Decyzje Komisji są ostateczne.  

8. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w 

reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez 

Administratora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bostik sp. z o. o., ul. Poznańska 11b, 

Sady 62-080 Tarnowo Podgórne  

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w 

celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów 

Konkursu na Stronie Konkursowych. 

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prawo do bycia zapomnianym. Administrator informuje, że 

podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji. 

6. Pismo z prośbą o żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych lub bycia zapomnianym 

powinno zosta  wysłane listem poleconym na adres Administratora. Wszelkie dane osobowe zawarte w 

Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie. 

 

 

§7 [PRAWA AUTORSKIE] 

 

1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi na Organizatora oraz 

Fundatora Nagród autorskie prawa majątkowe do przesłanego zdjęcia oraz prawa do rozpowszechniania 

tego zdjęcia, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: 

utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do 

obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, 



wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo 

bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne 

nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja 

poprzez Internet. 

2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania 

dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich zgłoszeń konkursowych Uczestnika, w szczególności 

do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i 

rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu 5 lat po jego zakończeniu. 

 

§8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA] 

 

1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji 

w sprawie: 

1) wyboru Laureatów Konkursu, 

2) wykluczania Uczestników Konkursu, oraz 

2) usuwania zgłoszeń Uczestników, oraz 

3) anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Zgłoszenia, 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. 

3. W trakcie trwania Konkursu treś  Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie 

Organizatora. 

 

 


