
REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK z dnia 08-02-2022

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą: “MASKOTKA dla NIRKO” (zwanego dalej “Konkursem”),
jest CENTAUREA z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łagiewnickiej 118b NIP 9471050781 (zwana dalej
„Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest: Organizator.
3.  Administratorem  danych  osobowych  udostępnianych  przez  Uczestników  Konkursu  jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika  do  Konkursu.  Osobom  udostępniającym  dane  przysługuje  prawo  dostępu  do  tych
danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6.  Konkurs nie stanowi  gry losowej  w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  o  grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).
6.  Organizator  informuje,  że  Konkurs  nie  jest  w  żaden  sposób  ani  w  żadnym  zakresie
sponsorowany,  popierany,  przeprowadzany,  administrowany  ani  stowarzyszony  z  serwisem
Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/
(dalej: „Facebook”) ani z nim związany.
Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko
zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Konkurs nie jest
w żaden sposób związany z serwisem Facebook,  serwis  ten nie  ponosi  odpowiedzialności  za
prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej
odpowiedzialności  związanej  z  niniejszym  konkursem,  w  tym  w  szczególności  z  jakiejkolwiek
odpowiedzialności względem jego uczestników.
7.  Konkurs  jest  prowadzony  na  stronie:  https://www.facebook.com/Nirko_pl-110566651270048/
(zwanej dalej “Fanpage”).
8.  Nadzór  nad  prawidłowością  i  przebiegiem  Konkursu,  tj.  udzielaniem  informacji  na  temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych i dzieci, które nie ukończyły 18 lat, ale uczestnikami
Konkursu  mogą  być  wyłącznie  ich  pełnoletni  przedstawiciele  ustawowi  nieograniczeni  w
możliwościach decydowania  o prawach i  obowiązkach dziecka posiadający pełną zdolność  do
czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może być w rozumieniu łącznym:
a) osoba fizyczna;
b) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
c) będąca użytkownikiem i posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook.com;
d) która zaakceptowała niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę i akceptuje jego warunki, w tym
zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i w pełni ją akceptuje;
c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu
społecznościowego Facebook;
d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie;
e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu społecznościowego Facebook.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano nagrodę główną w postaci BONU ZAKUPOWEGO DO REALIZACJI
W SKLEPIE NIRKO.pl, który zostanie przyznany dla osoby wyłonionej, w sposób wskazany w §6.



2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest :
• nagroda główna– BON ZAKUPOWY W SKLEPIE NIRKO.pl O WARTOŚCI 250 PLN

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na
portalu Facebook, na profilu: https://www.facebook.com/Nirko_pl-110566651270048/
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.
Bon można wykorzystać jednorazowo (tzn. nie można go dzielić na zakupy w różnych sesjach), a
za niewykorzystaną w czasie zakupów część wartości bonu nie przysługuje zwrot różnicy. Koszt
wysyłki nagrody pokrywa Laureat.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
6.  Komisja  ma  prawo  nie  rozstrzygać  konkursu.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do
unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku:
a. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
b. gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków niniejszego regulaminu,
c. niezadowalającego poziomu prac konkursowych.

§4. MIEJSCE I CZAS KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu
społecznościowym  Facebook,  na  profilu  Organizatora  pod  adresem:
https://www.facebook.com/Nirko_pl-110566651270048/
2. Konkurs trwa od dnia ....02.2022r. od godziny opublikowania posta na Facebooku na profilu
Organizatora do dnia ........2022r. do godziny 23.59.
3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem  Uczestnika  Konkursu jest przesłanie propozycji własnego autorstwa zwanego dalej
„Utworem”.  Utwór  polega  na  przedstawieniu  pracy  plastycznej  /  pomysłu  …
przedstawiającego maskotkę dla naszego eSklepu Nirko.pl, zwanego dalej- Maskotką Nirko.
Utwór należy przesłać mailem na adres sklep@nirko.pl.
2. Polubienie posta konkursowego.
3. Polubienie Fanpage Nirko_pl.
4.  Każdy uczestnik  może przesłać tylko jeden Utworów w całym okresie trwania Konkursu.  W
przypadku  zgłoszenia  więcej  niż  jednego  zgłoszenia  w  Konkursie,  brane  będzie  pod  uwagę
wyłącznie pierwsze zgłoszenie, pozostałe zgłoszenia nie biorą udziału w Konkursie.
5. Organizator  może  odmówić  udziału  w  Konkursie  Uczestnikowi,  którego Utwór narusza
prawo,  zmierza  do  obejścia  prawa,  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  narusza  zasady
współżycia społecznego lub dobre obyczaje lub może naruszać prawa osób trzecich lub wyraża
treści dyskryminujące.  Uczestnik  zobowiązuje  się  zaniechać  działań  mogących  prowadzić do
takich naruszeń.
6.  Informacje  o  konkursie  będą  dostępne  na  Fanpage  Organizatora  oraz  stronie  WWW
www.nirko.pl.

§6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1.  Dostęp  do  Konkursu  jest  bezpłatny  i  wymaga  rejestracji  na  portalu  społecznościowym
Facebook.
2.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  zapoznanie  się  z  Regulaminem  konkursu  oraz
poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Regulaminu.
3. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona komisja konkursowa- zwana dalej Komisją.
4. Komisja w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu zapozna się z przesłanymi
Utworami i dokona wyboru najlepszego jej zdaniem Utworu.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6.  Laureat  Konkursu  zostanie  powiadomiony  o  wygranej  i  warunkach  odbioru  Nagrody  za
pośrednictwem maila do 14 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
7.  Publiczna  informacja  o  wygranej  zostanie  również  umieszczona  w  nowym  poście  i  w



komentarzu  do  posta  konkursowego  na  stronie:  https://www.facebook.com/Nirko_pl-
110566651270048/
8.  Warunkiem odebrania  przez  wyróżnionego  Uczestnika  nagrody  jest  przesłanie  w  ciągu  48
godzin  od  ogłoszenia  wyników  Konkursu  na  Fanpage`u  -  https://www.facebook.com/Nirko_pl-
110566651270048/ wiadomości zwrotnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres mailowy
c. adres zamieszkania, telefon
9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi  lub  wysłanie  nieprawidłowych  danych  powoduje  utratę  przez  uczestnika  prawa do
nagrody.
10. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną przekazane zarejestrowanemu zwycięzcy w sklepie
internetowym Nirko.pl do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Laureata informacji, o
której mowa w pkt. 7
12.  Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje  prawo wymiany Nagrody na nagrodę pieniężną ani
innego rodzaju nagrodę.
13. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im żaden ekwiwalent.
14. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.

§ 7. 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,  w  szczególności,  jeśli  ten  nie  podał  prawdziwego  adresu  do  korespondencji  lub
podane dane są niepełne lub nieaktualne.
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
4.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  zakłócenia  w  działaniu  łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  czasowe  lub  stałe  zablokowanie  strony  lub
aplikacji ze strony Facebooka.

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu 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).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody.



4.  Z  administratorem  można  skontaktować  się  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:
wf@centaurea.com.pl.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, w celach podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
6. Przystąpienie do Konkursu poczytywane jest jako wyrażenie zgody Uczestnika Konkursu na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. Uczestnikom Konkursu, którzy podadzą dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) dane identyfikujące profil na portalu społecznościowym Facebook,
c) adres zamieszkania w przypadku przesłania nagrody za pośrednictwem poczty.
8.  Uczestnikom  Konkursu  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych.
9.  Organizator  oświadcza,  iż  dane  Uczestników  Konkursu  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10.  Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
11.  Dane  Uczestników  Konkursu  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do
przeprowadzania Konkursu.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną  zabezpieczenia  powierzonych  danych
osobowych.  Organizator  wdrożył  odpowiednie  środki,  aby  zapewnić  stopień  bezpieczeństwa
odpowiadający  ryzyku  z  uwzględnieniem  stanu  wiedzy  technicznej,  kosztu  wdrożenia  oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
13.  Organizator  w  szczególności  uwzględnia  ryzyko  wiążące  się  z  przetwarzaniem  danych
wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.

§ 9. 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 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.
2. Działanie Uczestnika, który w ramach zadania konkursowego opublikuje w komentarzach pod
Postem Konkursowym Utwór np. fotografię, rysunek, tekst promocyjny, lub innego rodzaju tekst
jest równoznaczne z:
a) złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż jest autorem Hasła Reklamowego i przysługuje
mu do Utworu pełnia majątkowych i  osobistych praw autorskich, a prawa te nie są obciążone
prawami osób trzecich;



b) złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, iż w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do
Organizatora  z  roszczeniami  z  tytułu  naruszenia  praw  autorskich  do  Utworu,  Uczestnik  je
zgłaszający zwolni Organizatora z takiej odpowiedzialności i pokryje powstałą z tego tytułu szkodę
Organizatora;
c) wyrażeniem  przez  Uczestnika zgody,  w przypadku uznania przez Komisję jego Utworu za
najlepszy w Konkursie, na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do Utworu
na  wszystkich  znanych  w  momencie  przeniesienia  polach  eksploatacji  (w  szczególności
określonych w ust. VI, pkt. 2 niniejszego regulaminu), na publikację przez Organizatora swojego
wizerunku oraz podanie przez Organizatora do publicznej wiadomości danych osobowych (imię,
nazwisko, miejsce zamieszkania) Uczestnika.
3. Zwycięzca  zapewnia,  że  korzystanie  przez  Organizatora  z  Utworu  nie  będzie naruszało
praw osób trzecich w zakresie praw autorskich,  praw własności przemysłowej lub innych praw
osób trzecich. Jeżeli jakakolwiek strona trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty do Organizatora w
zakresie,  o  którym  mowa  powyżej,  Zwycięzca  zobowiązuje  się  na  własny  koszt  do  podjęcia
niezbędnych kroków dla ochrony Organizatora przed takimi roszczeniami lub zarzutami w celu
uwolnienia Organizatora od odpowiedzialności za takie roszczenia.
4.  W  zamian  za  Nagrodę  przewidzianą  w  niniejszym  regulaminie  Zwycięzca   przenosi   na
Organizatora  całość  majątkowych  praw autorskich,  w  tym  zależnych  do  Utworu  na  wszelkich
znanych w chwili wydania Nagrody polach eksploatacji na Organizatora konkursu, które obejmują
w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i  zwielokrotniania Utworu- wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
Utworu,   w  tym  techniką  drukarską,   reprograficzną,   zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)  w  zakresie  rozpowszechniania  Utworu  w  sposób  inny  niż  określony  powyżej  -  publiczne
wykonanie,   wystawienie,   wyświetlenie,   odtworzenie   oraz  nadawanie,  reemitowanie   i
wprowadzanie  do  sieci  Internet,  a  także  publiczne udostępnianie  Utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5.  Przeniesienie  przez  Zwycięzcę  majątkowych  praw  autorskich  do  Utworu  obejmuje  również
zezwolenie na wykonywanie przez Organizatora m.in. dowolnych zmian, aktualizacji, przeróbek,
skrótów,   modyfikacji,   kolaży,   itp.   Utworu   oraz   do   korzystania  i  rozporządzania   tymi
opracowaniami  w  pełnym  zakresie,  a  także  prawo  dalszego  udzielania takiego zezwolenia
osobom trzecim.
6. Organizatorowi  przysługuje  prawo  przenoszenia  nabytych  na  mocy  niniejszej  umowy  praw
w całości lub w części na osoby trzecie.
7. Organizator  będzie  jedynym  podmiotem  upoważnionym  do  podejmowania  decyzji  odnośnie
do sposobu  i  terminu  wykorzystania  Utworu.  Organizator  decyduje  o  pierwszym i kolejnych
terminach wykorzystania Utworu.
8.  Prawa autorskie  do Utworu  zostają  przeniesione na czas nieokreślony,  a  ich  przeniesienie
obowiązuje na terenie kraju oraz poza jego granicami na wszystkich polach eksploatacji, o których
mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać
na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
ogłoszenia wyników konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3.  Pisemna  reklamacja  powinna  zawierać  imię,  nazwisko,  dokładny  adres  Uczestnika  oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4.  Reklamacja  powinna  być  przesłana  listem  poleconym  na  adres  Organizatora  z  dopiskiem
“konkurs MASKOTKA dla NIRKO” lub na adres poczty elektronicznej: sklep@nirko.pl tytuł maila –
„Reklamacja konkurs MASKOTKA dla NIRKO
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni.



§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i obowiązuje do zakończenia konkursu, czyli od
dnia odebrania nagród przez zwycięzców.
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.
4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  zasad  Konkursu  w  trakcie  jego  trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u i  stronie internetowej  Organizatora
www.nirko.pl.
5.  Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  na  Fanpage’u  i  stronie  internetowej  Organizatora
www.nirko.pl


