
Regulamin konkursu

LETNI KONKURS FACEBOOKOWY

§1. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest: Łąccy-Kołczygłowy Sp.zo.o. ul.Słupska 60,

77-140 Kołczygłowy, NIP: 842-15-51-629

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/MoonWood.me

§2. Postanowienia ogólne

1. Konkurs trwa od 27.10.2021 do 30.10.2021 do godziny: 23:59.

2. Konkurs jest bezpłatny, ma charakter otwarty i dobrowolny.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym ani loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. j. Dz.U. Nr 2018, poz.
165, 650,732).

§3. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć
skończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook. 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na FanPage.

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 05.11.2021 za pośrednictwem FanPage. §4.
Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu inspirującej i kreatywnej odpowiedzi:

https://www.facebook.com/MoonWood.me


Z jakiego jesteście regionu i co w nim cenicie najbardziej? Odpowiedź musi być
umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym.

2. W konkursie zostanie wybrany 1 komentarz.

3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz , które ich zdaniem jest najbardziej
kreatywny w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

§5. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest: voucher o wartości 500 zł do wykorzystanie w
naszym sklepie. 2. Nagroda zostanie przesłana pocztą na wskazany przez wygranego
adres. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 4. VOUCHER nie jest wymieniany na gotówkę.
VOUCHERU nie można przekazać innej osobie, a odsprzedaż jest zabroniona.

§6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora,
ogłoszenia jego wyników na oraz dostarczenia/wręczenia Nagród jego Laureatowi.

3. Administrator przetwarza następujące dane:

a) imię i nazwisko (wynikające z profilu Uczestnika na portalu Facebook)

b) adres e-mail,

c) numer telefonu.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowią
przepisy RODO oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.



5. Czas przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny dla przeprowadzenia
Konkursu oraz wyłonienia Laureata i dostarczenia/wręczenia mu Nagród.

6. Uprawnienia Uczestnika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych –
Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz ma prawo do przenoszenia swoich
danych. Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. Podanie danych osobowych wskazanych powyżej jest konieczne do udziału w
Konkursie, a także do dostarczenia/wręczenia Nagród Laureatowi.

§7. Reklamacje

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 wydania Nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 3. Pisemna
reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na
adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Facebookowy”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi.
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. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z
przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej i
bezpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na
przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji
bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie: a.
utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; b. zwielokrotnianie jakąkolwiek
techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych,
techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową (w tym CD, DVD, CD ROM, UCD, itp.); c. publiczne wykonanie,



wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, d. prawo obrotu w kraju i za granicą; e.
użyczenie, najem lub wymiana, f. nadawanie za pośrednictwem satelity i telewizji
interaktywnej, za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację
naziemną, w tym również simulcasting oraz webcasting w sposób niekodowany lub
kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym
analogowej lub cyfrowej) systemie lub formacie, z lub bez możliwością zapisu, w tym
także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych,
teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych, g. nadawanie za pośrednictwem satelity i
telewizji interaktywnej; h. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; i. wykorzystywanie na stronach
internetowych j. wykorzystywanie w utworach multimedialnych; k. wprowadzenie do
obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe w /np. MMS, WAP, SMS, itp./; l.
wykorzystywanie fragmentów do celów promocyjnych i reklamy; m. wprowadzanie
zmian, skrótów; n. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w nieograniczonej ilości nadań i wielkości
nakładów.

§9. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, opóźnienia, przedłużenia
lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz rekompensaty dla Uczestników.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w
przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa a także
innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje oraz dobre imię
Organizatora. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w
§4 Regulaminu, a w przypadku gdy otrzymał już nagrodę, obowiązany jest do jej zwrotu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika bądź
osoby trzecie w związku z uczestnictwem w Konkursie.

4. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

5. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.moonwood.me

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.


