
REGULAMIN KONKURSU „PxC 3+1” 

§ 1 

  

Postanowienia ogólne  

1) Organizatorem Konkursu jest spółka Media Pakiet sp. z o.o., ul. Nowosielska 50, 15-617 

Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000417352 (dalej jako: „Organizator”). 

2) Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka Phoenix Contact Sp. z o.o. 

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000114017 (dalej 

jako: „Fundator”). 

3) Konkurs prowadzony jest wyłącznie na fanpage „Elektryka prąd nie tyka” w serwisie 

Facebook pod adresem www.facebook.com/GruntToPrund (dalej jako: „Fanpage”) w 

postaci postów konkursowych na Fanpage Organizatora. 

4) Konkurs nie jest organizowany, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. 

Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu, ani za treści 

umieszczane przez Uczestników. 

5) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest ani grą losową, ani zakładem wzajemnym  

i inną grą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

 

  

§ 2 

  

Uczestnictwo  

1) Uczestnikami Konkursu (dalej jako: „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie:  

a) osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych  

i zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) osoby prawidłowo zarejestrowane na portalu Facebook; 

c) osoby, które nie są pracownikami Organizatora lub Partnera Konkursu oraz jej spółek 

zależnych wraz z członkami najbliższej rodziny. 

2) Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3) Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować go  

i przestrzegać jego postanowień. 

4) Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.  
  

§ 3 

  

Czas i miejsce Konkursu. Zadanie konkursowe.  

1) Konkurs przeprowadzony będzie w dniach od 01.07.2019 r. do 08.08.2019 r. na fanpage 

Organizatora na portalu Facebook. 

2) Zadaniem Uczestnika jest wysłanie prawidłowego zgłoszenia konkursowego składającego 

się ze zdjęcia przedstawiającego zamontowany, dobrze widoczny ogranicznik przepięć 

firmy Phoenix Contact oznaczonego hashtagiem #phoenixcontact. Zdjęcie powinno być 

zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym.  

3) Organizator powołuje komisję konkursową (dalej jako: „Komisja”). Zadaniem Komisji jest w 

szczególności:  

a) przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami; 



b) ocena nadesłanych zgłoszeń konkursowych i wybór 10 osób, które otrzymają 

nagrodę w Konkursie.  

4) Komisja dokona oceny zgłoszeń konkursowych mając na uwadze pomysłowość, 

oryginalność oraz kreatywność Uczestników.  

5) W przypadku braku wystarczającej ilości prawidłowych zgłoszeń konkursowych, Komisja 

może zdecydować o przyznaniu nagród innym osobom komentującym pod postem 

konkursowym na Fanpage „Elektryka prąd nie tyka”, Grupie Elektryka prąd nie tyka  lub w 

komentarzu pod artykułem konkursowym opublikowanym  na stronie 

https://elektrykapradnietyka.com/31082/ogranicznik-przepiec-uklad-polaczen/  

6) Wyniki Konkursu zostaną umieszczone w formie komentarza pod postem konkursowym w 

dniu 09.08.2019. 

7) Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jego zgłoszenie jest efektem jego pracy 

twórczej i że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do zdjęcia i treści jego komentarza. 

 

§ 4 

  

Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody  

1. Nagrodą w Konkursie jest ogranicznik MNT-TV-SAT B/F firmy Phoenix Contact, który 

zostanie przyznane każdemu z 10 wybranych przez Komisję Uczestników. 

2. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze oraz inne rzeczy. 

3. Wyniki Konkursu i  wskazanie nagrodzonych będą podawane przez Organizatora  

w formie posta na Fanpage. Warunkiem odebrania nagrody przez zwycięzcę (laureata I. 

miejsca) jest przesłanie Organizatorowi w terminie 7 dni od publikacji ww. posta 

wiadomości prywatnej zawierającej: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres 

korespondencyjny.  

4. Brak przekazania przez Uczestnika danych wskazanych w ust. 3 powoduje utratę prawa do 

Nagrody. 

5. Wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 200 zł.  
  

§ 5 

  

Odpowiedzialność Organizatora  

1) Organizator nie odpowiada za prawdziwość i dokładność danych przekazywanych przez 

Uczestników, w szczególności danych wskazanych w § 4 ust. 3. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w 

przypadku zachowania się w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, 

regulaminem serwisu Facebook lub Regulaminem, w szczególności poprzez: 

a) zamieszczenie na Fanpage treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne; 

b) wykorzystanie fikcyjnego konta na profilu Facebook w celu uczestnictwa  

w Konkursie; 

c) działania mające na celu naruszenie prawidłowego funkcjonowania Konkursu; 

3) Organizator zastrzega ponadto prawo wykluczenia Uczestnika, w przypadku stwierdzenia 

przez Organizatora, że Uczestnik nie ukończył 18 lat.  
  

§ 6 

  

Reklamacje  

https://elektrykapradnietyka.com/31082/ogranicznik-przepiec-uklad-polaczen/


1) Wszelkie reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu, treścią Regulaminu 

powinny być zgłaszane Organizatorowi w formie,  

a) mailowej na adres poczty elektronicznej kontakt@elektrykapradnietyka.com lub 

b) wiadomości prywatnej na Fanpage lub 

c) pisemnej na adres siedziby Organizatora. 

2) Każde zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne wskazanie reklamowanego 

zdarzenia; imię i nazwisko oraz adres Uczestnika. 

3) Reklamacje będą bezzwłocznie rozpatrywane przez Organizatora, nie później jednak niż w 

ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

4) O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora  

w formie elektronicznej.  
  

§ 7 

  

Dane osobowe  

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 (dalej: Rozporządzenie), Media Pakiet sp. z o.o.  

jako administrator danych osobowych, oświadcza iż: 
  

a. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu: 

 prawidłowego zgłoszenia uczestnika do Konkursu i w celu prawidłowego przebiegu 

Konkursu; 

 wyłonienia osób nagrodzonych w Konkursie oraz przekazania nagród; 

 realizacji wszelkich obowiązków Organizatora, w tym organizacji Konkursu, oceny 

prawidłowości wykonania zadania konkursowego, realizacji obowiązków 

wynikających z regulaminu Konkursu, w szczególności rozpatrzenia reklamacji; 

b. podanie danych osobowych jest konieczne w celach wskazanych w punkcie powyżej. W 

przypadku braku zgody na podanie danych osobowych uczestnictwo  

w Konkursie będzie niemożliwe. Dane, których podania wymaga Organizator obejmują: 

 imię i nazwisko; 

 adres korespondencyjny  

 telefon kontaktowy  

c. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych, a 

także ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia wraz z prawem 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

d. podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym  

z Organizatorem w ramach Konkursu, w szczególności Fundatorowi, wyłącznie w celu 

wysyłki nagród przyznanych w Konkursie. 

e. Podane dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Konkursu oraz po jego 

zakończeniu w celu wykonania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

f. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

postanowienia Rozporządzenia. 



g. dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

w tym poprzez profilowanie.  
  

§ 8 

  

Postanowienia końcowe  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie: https://elektrykapradnietyka.com/regulamin-konkurs-

PxC.pdf 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 


