
Regulamin konkursu internetowego w serwisie Facetpo40.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Festial Wódki i Zakąski” (zianego i dalszej części niniejszego
Regulaminu „Konkursem”) jest spółka z o.o. Tene Cursum  z siedzibą i Warszaiie, ul. Wita
Stiosza  18,  02-661  Warszaia,  zarejestroiana  i  Krajoiym  Rejestrze  Sądoiym,
proiadzonym  przez  Sąd  Rejonoiy  dla  m.st.  Warszaiy  i  Warszaiie,  XIII  Wydział
Gospodarczy  KRS,  pod  numerem  0000400590,  NIP  527-266-90-33,  iydaica  seriisu
internetoiego Facetpo40.pl (dalej: Organizator). 

2. Konkurs odbyia się i terminie  1.10.2018 do 9.10.2018 do godziny 00:00 i jest proiadzony
na stronie iii.facetpo40.pl (dalej: Strona Konkursowa).

3. Uczestnikiem  konkursu  (dalej:  Uczestnik)  może  być  pełnoletnia  osoba  fzyczna
zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca zdolność do czynności
prainych i która zaakceptuje niniejszy Regulamin. 

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną i rozumieniu Art.  2 ust. 1 pkt.  9 Ustaiy o grach i
zakładach izajemnych z dnia 29 lipca 1992r.  (Dz.  U. 04.4.27 z późn.  zm.)  i  nie podlega
regułom zaiartym i i/i Ustaiie oraz rozporządzeniach iykonaiczych do tej Ustaiy.

5. Praio do ieryfkacji spełniania iarunkói uczestnictia przysługuje Organizatoroii. Orga-
nizator może zażądać ośiiadczeń i zgód potiierdzających spełnienie iarunkói udziału i
Konkursie, o których moia i Regulaminie, i formie pisemnej i przesłanie ich na adres Or-
ganizatora. W przypadku nieotrzymania ich przez Organizatora, Organizator może uznać, że
ośiiadczenie to i ogóle nie zostało złożone, co będzie iiązało się z iykluczeniem tej oso-
by z grona Uczestnikói Konkursu. 

6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest i żadnym zakresie sponsoroiany, ispierany,
administroiany ani stoiarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem toiaro-
iym  zastrzeżonym  przez  Facebook  Inc.  Informacje  podaiane  przez  osobę  zgłaszającą
udział i Konkursie są informacjami podaianymi Organizatoroii, a nie Facebookoii. Infor-
macje te będą iykorzystane iyłącznie i celu przeproiadzenia Konkursu. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkami zgłoszenia do udziału i Konkursie są: 

a. Pełnoletność i posiadanie obyiatelstia Rzeczpospolitej Polskiej;
b. Przesłanie przez Uczestnika odpoiiedzi na pytanie konkursoie na adres mailoiy: 

konkurs@facetpo40.pl do dnia 9.10.2018 r.;
c. Akceptacja niniejszego Regulaminu. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracoinicy Organizatora i Przyrzekającego nagrodę oraz
agencji reklamoiych, public relatons, domói medioiych i innych frm ispółpracujących z
Organizatorem  i  Przyrzekającym  nagrodę  i  ramach  niniejszego  Konkursu,  a  także
pracoinicy  redakcji  portalu  Facetpo40.pl.  W  Konkursie  nie  mogą  róinież  brać  udziału
członkoiie najbliższych rodzin osób, o których moia poiyżej (tj. ich małżonkoiie, dzieci,
rodzice i rodzeństio). 

3. Uczestnictia i Konkursie, jak i prai i oboiiązkói z nim ziiązanych, i tym także praia 
do  żądania  iydania  nagrody,  nie  można  przenosić  na  inne  osoby  i  podmioty.

§3. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1.10.2018 i kończy z dniem 9.10.2018.
2. Zasadą Konkursu jest łączne spełnienie dióch poniższych iarunkói:
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a. Udzielenie  odpoiiedzi  przez  Uczestnika  i najciekaiszy  sposób  na pytanie:  „Do
jakich potrai Tioim zdaniem najlepiej smakuje dobrej jakości iódka? ” i iysłanie
siojej odpoiiedzi na adres  konkurs@facetpo40.pl

b. zasubskryboianie  neisletera  Facetpo40.pl  i  aktyioianie  subskrypcji  poprzez
kliknięcie linku i otrzymanym mailu.

3. Każdy z Uczestnikói może zgłosić do Konkursu doiolną liczbę odpoiiedzi. 
4. Jury złożone z przedstaiicieli organizatora iybierze najciekaiszą odpoiiedź i ją nagrodzi. 
5. Dokonując  iyboru  organizator  bierze  pod  uiagę  oryginalność  oraz  kreatyiność

iypoiiedzi.
6. Zgłoszenia  konkursoie nie  mogą  zaiierać  treści  iulgarnych,  obraźliiych,  ksenofobicz-

nych,  rasistoiskich,  naruszających uczucia religijne,  i jakikoliiek sposób naruszających
czyjekoliiek poczucie godności, przedstaiiających nieodpoiiedzialną konsumpcję alkoho-
lu. 

7. Podczas kialifkacji z zasady odrzucane będą dzieła zaiierające treści sprzeczne z dobrymi
obyczajami i oboiiązującym praiem lub przedstaiiające nieodpoiiedzialną konsumpcję
alkoholu. 

8. Zgłaszając odpoiiedź do konkursu Uczestnik akceptuje i całości Regulamin i zoboiiązuje 
się do przestrzegania określonych i nim zasad, jak róinież potiierdza, że spełnia iszystkie
iarunki, które uprainiają go do udziału i Konkursie. 

9. Uczestnik  z  chiilą  iysłania  odpoiiedzi  iyraża  zgodę  na  przetiarzanie  jego  danych
osoboiych do celói ziiązanych z realizacją Konkursu.

§ 4. Wyłanianie zwycięzców i nagrody

1. Organizator  spośród  iszystkich  odpoiiedzi  biorących  udział  i  Konkursie  iybierze
najciekaiszą odpoiiedź i nagrodzi autora voucherami do restauracji Elixir by Dom Wódki o
iartości 300 zł.

2. Najpóźniej i ciągu 3 (słoinie: trzech) dni po zakończeniu Konkursu Organizator skontaktuje
się ze Ziycięzcą Konkursu drogą mailoią na adres, z którego zostało iysłane zgłoszenie,
ustalając ze Ziycięzcą Konkursu adres iysyłki nagrody.  

3. W przypadku, i którym Ziycięzca Konkursu nie dostarczy i terminie 2 dni od kontaktu ze
strony Organizatora adresu, na który ma zostać dostarczona nagroda, nagroda Ziycięzcy
przepada na rzecz Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpoiiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżą-
cych po stronie Ziycięzcy Konkursu. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkoii.

5. W przypadku stiierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanoiień niniejszego
Regulaminu oraz gdy Uczestnik ipłynął na przyznanie nagrody i sposób niedoziolony, na-
groda iygrana przez danego Uczestnika i Konkursie przepada, a Organizator nie jest zobo-
iiązany do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu. 

6. Nagrody nie podlegają iymianie na gotóikę lub ekiiialent. 
7. Ziycięzca Konkursu nie może przenieść praia do nagrody na osoby trzecie. 
8. Ziycięzcy Konkursu nie przysługuje praio do zastrzeżenia szczególnych iłaściiości nagro-

dy. 

§5. Prawa autorskie
1. Wysyłając odpoiiedź i zgłaszając się do Konkursu Uczestnik ośiiadcza, że jest jej autorem i

nie narusza ona i żaden sposób prai osób trzecich, i tym praia/prai do iizerunku
Uczestnika Konkursu lub osób trzecich. 

2. Z chiilą iysłania odpoiiedzi Uczestnik potiierdza, iż o ile jest to iizerunek osoby trze-
ciej, uzyskał stosoine zgody i upoiażnienia i iyraża zgodę: 
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a. na iykorzystanie  iizerunku Uczestnika  Konkursu  lub  iizerunkói osób trzecich
utrialonych i przesłanym na Konkurs utiorze i celach komercyjnych bez ograni-
czeń czasoiych, terytorialnych czy co do pól eksploatacji; 

b. na przeniesienie na Organizatora autorskich prai majątkoiych do korzystania i roz-
porządzania nim i celach komercyjnych na polach eksploatacji obejmujących pu-
bliczne iykonyianie, iystaiianie, odtiorzenie oraz nadaianie i reemitoianie, a
także publiczne udostępnianie utioru i taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp i miejscu i  czasie przez siebie iybranym oraz iytiarzanie egzemplarzy
utioru określoną techniką, i tym techniką drukarską, reprografczną oraz techniką
cyfroią.

3. Uczestnik Konkursu upoiażnia Organizatora do korzystania, użyiania i rozpoiszechniania
utiorói, ich projektói oraz ich elementói ie iszystkich formach, i doiolnej liczbie eg-
zemplarzy, i całości lub części, bez ograniczeń czasoiych i terytorialnych czy co do pól eks-
ploatacji. 

4. Uczestnik Konkursu zeziala Organizatoroii, bez dodatkoiego iynagrodzenia, na iykony-
ianie iszelkich prai zależnych do utiorói zgłoszonych do Konkursu,, zeziala na ich do-
iolne przetiarzanie (adaptacje) przez Organizatora lub osoby trzecie działające na jego zle-
cenie. Poiyższe uprainienia Organizator może iykonyiać bez ograniczeń czasoiych i te-
rytorialnych czy co do pól eksploatacji. 

5. Organizator jest uprainiony do korzystania ze zgłoszonych utiorói i sposób anonimoiy -
bez konieczności każdorazoiego podaiania danych Uczestnika. 

6. Uczestnik ośiiadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbioroiego zarządzania pra-
iami autorskimi i nie zaiarł z żadną taką organizacją umoiy na mocy, której organizacja ta
mogłaby nabyć praia autorskie do utiorói stiorzonych przez Uczestnika i ziiązku z jego
udziałem i Konkursie lub też i jakikoliiek inny sposób uzyskać uprainienie do zarządza-
nia tymi praiami. 

7. W ziiązku z przeniesieniem prai majątkoiych Uczestnikom poza uprainieniem do uzy-
skania nagrody na zasadach określonych i niniejszym Regulaminie, nie przysługują żadne
inne roszczenia do Organizatora izględem osób trzecich, które te praia następnie nabyły. 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizoianego konkursu poiinny być składane na piśmie na
adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja i konkursie”, nie później niż i terminie 5 dni
roboczych od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data ipłyiu pisma do Organizatora.

2. Organizator Konkursu jest zoboiiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i terminie
14 dni od daty ich otrzymania i poiiadomienia składającego reklamację o sposobie jej roz-
iiązania. 

3. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

§7.Dane osobowe
1. Administratorem  danych  osoboiych  podanych  przez  Uczestnikói  Konkursu  jest  frma

Tene Cursum Sp. z o.o.  z siedzibą i Warszaiie, ul. Wita Stiosza 18, 02-661 Warszaia, za-
rejestroiana i Krajoiym Rejestrze Sądoiym, proiadzonym przez Sąd Rejonoiy dla m.st.
Warszaiy i Warszaiie, XIII  Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000400590, NIP
527-266-90-33. Przetiarzanie danych osoboiych odbyiać się będzie na zasadach przeii-
dzianych Rozporządzeniem 679/2016 – RODO oraz innych przepisói praia.

2. Organizator informuje, że podanie danych osoboiych jest dobroiolne, ale niezbędne do
iydania nagród. W przypadku, gdy iartość nagrody przekroczy iysokość, od której zgod-
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nie z ustaią o podatku dochodoiym od osób fzycznych naliczany jest podatek dochodo-
iy, podanie danych osoboiych jest iymogiem ustaioiym. Nie podanie danych osobo-
iych uniemożliii iydanie nagrody.

3. Odbiorcami danych osoboiych oprócz Organizatora mogą być róinież podmioty,  które
śiiadczą na rzecz Organizatora usługi księgoie i logistyczne.

4. Dane osoboie Uczestnika będą przechoiyiane przez cały okres triania Konkursu oraz
przez  okres  przedainienia  roszczeń  cyiilnych  lub  podatkoiych.  W  sytuacji  iyrażenia
przez Uczestnika zgody na komunikację marketngoią dane będą przechoiyiane do mo-
mentu jej iycofania przez Uczestnika.

5. Uczestnikoii przysługuje praio dostępu do danych osoboiych, ich sprostoiania, usunię-
cia lub ograniczenia przetiarzania jak róinież praio do iniesienia sprzeciiu iobec prze-
tiarzania.

6. Organizator informuje, że zgoda na przetiarzanie danych osoboiych może być odiołana
i każdym momencie, jednak iycofanie zgody pozostaje bez ipłyiu na iażność czynności
przetiarzania, które zostały podjęte przed iycofaniem zgody.

7. Organizator informuje o praiie do iniesienia skargi do organu nadzorczego, który kontro-
luje sposób przetiarzania danych osoboiych.

§8.Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny i siedzibie Organizatora oraz na stronie internetoiej

htps://facetpo40.pl/co-gdzie-kiedy/festial-iodki-i-zakaski-2018/
2. Udział Uczestnika i Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zaiartych i niniejszym

regulaminie. 
3. Organizator nie odpoiiada za jakąkoliiek niezaiinioną przez niego szkodę majątkoią lub

niemajątkoią, poniesioną przez Uczestnika i iyniku jego udziału i Konkursie. 
4. Uczestnik zoboiiązany jest ziolnić Organizatora z odpoiiedzialności z tytułu naruszenia

przepisói praia lub prai osób trzecich, i przypadku kiedy takie naruszenie stanoiiło bę-
dzie zgłoszenie udziału i Konkursie przez Uczestnika lub inne działanie lub zaniechanie
Uczestnika ziiązane z Konkursem. 

5. We iszystkich spraiach dotyczących Konkursu, a nieureguloianych Regulaminem, mają
zastosoianie przepisy praia polskiego, a i szczególności przepisy Kodeksu Cyiilnego. 

6. Organizator zastrzega sobie praio zmiany regulaminu pod iarunkiem, że taka zmiana nie
naruszy prai nabytych uczestnikói konkursu. Zmiana oboiiązuje z chiilą opublikoiania
zmienionej  iersji  regulaminu  na  stronie  internetoiej  htps://facetpo40.pl/co-gdzie-
kiedy/festial-iodki-i-zakaski-2018/.

Warszaia, 1.10.2018
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