
Regulamin konkursu „zimowego”  (zwanego dalej: „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „zimowego”  (zwanego dalej: „Konkurs”) jest firma Grupa 

Dekarska Kowalscy Zbigniew Kowalski ul. Piłsudskiego 6, Michalin, 05-410 Józefów Tel:  22 

615 25 02, wpisaną do rejestru przedsiębiorców z numerem NIP: 8261086950 (zwaną dalej: 

„Organizator”).

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie Pokrycia Dachowe Józefów, Grupa 

Dekarska Kowalscy  (zwaną dalej: „Strona”) w serwisie Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/DachkowalscyJozefow w dniach od 15.12.2020 r. (od momentu 

opublikowania postu konkursowego zgodnie z § 3 ust.1 Regulaminu) do 29.12.2020 r. do 

godz. 23:59.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,

administrowany, ani organizowany przez serwis Facebook.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające

obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie

ich rodzin, tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonka i osoby

pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

a. posiadać swój profil na platformie Facebook,

https://www.facebook.com/DachkowalscyJozefow


b. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

5. Uczestnictwo może zależeć od możliwości sprzętowych i technicznych, jakimi dysponuje

Uczestnik Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania

systemu informatycznego czy łącza internetowego po stronie Uczestnika w momencie

dokonywania zgłoszenia konkursowego. Minimalne wymagania sprzętowe i techniczne to:

obsługa javascript, przeglądarka z włączonymi ciasteczkami (tj. obsługę plików typu

„cookie"), dostęp do Internetu.

§ 3. Przebieg Konkursu

1. Pierwszego dnia Konkursu na Stronie zostanie opublikowany post z informacją o 

rozpoczęciu Konkursu o treści:

Uwaga konkurs z nagrodami! . Nagrodzimy pierwsze 20 osób, które podadzą poprawne 

odpowiedzi na 10 pytań konkursowych, poprzez wysłanie wiadomości na naszym profilu. 

Zwycięzców ogłosimy w komentarzu pod tym postem.

Regulamin dostępny jest w sekcji notatki oraz na naszej stronie internetowej w zakładce 

aktualności.

Czas trwania konkursu: od 15.12.2020 r. do 29.12.2020 r. do godz. 23:59.”

2. Zadanie konkursowe polega na odgadnięciu odpowiedzi na 10 pytań konkursowych:

-1. Podaj imiona trzech handlowców z firmy” Grupa Dekarska Kowalscy „?

-2. Podaj imię i nazwisko właściciela firmy” Blach Pruszyński „?

-3. Podaj adres strony WWW firmy” Grupa Dekarska Kowalscy”?

-4. Jak nazywa się najnowszy model blachy panelowej firmy „Blachy Pruszyński „?

-5. W jakim kolorze jest świąteczne oświetlenie zewnętrzne biura firmy  ” Grupa Dekarska 

Kowalscy” ?

-6. Jak nazywa się metalowy system rynnowy firmy „Blach Pruszyński „?

7. Jak nazywa się styl domów z rzeźbionymi elementami drewnianymi budowanymi w 

okolicach Otwocka/Świdra



-8. Jak nazywa się najnowsza  powłoka na produktach” Blachy Pruszyński „?

-9. Jak nazywa się fachowe czasopismo dla dekarzy wydawane przez” Polskie 

Stowarzyszenie Dekarzy”?

-10. Jak nazywa się powłoka o najdłuższej gwarancji i trwałości w ofercie firmy „Blachy 

Pruszyński „?

3. Odpowiedź Uczestników stanowiąca rozwiązanie zadania, o którym mowa w ust.

2 powyżej, powinna być wysłana przez wiadomość na naszym profilu facebook

4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw dziesięciu odpowiedzi. W przypadku 

zgłoszenia na

Konkurs więcej niż jednej odpowiedzi, pod uwagę będzie brana tylko odpowiedź zgłoszona 

jako pierwsza.

5. Odpowiedz powinna zostać podana w postaci tekstu.

6. W przypadku braku prawidłowych odpowiedzi wybrane zostaną odpowiedzi, które są 

najbliższe prawidłowej (w przypadku kilku identycznych odpowiedzi wygrywają odpowiedzi 

udzielone jako pierwsze).

7. Odpowiedzi powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za

obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia

lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w 

szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody

1. Odpowiedzi konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „Komisja”)

składającej się z przedstawicieli Organizatora.

2. Dwudziestu Uczestników, którzy – najszybciej udzielą poprawnych odpowiedzi na 

wszystkie pytania, na zasadach określonych w § 3, otrzyma nagrodę w formie zestawu 

zimowego.

3. Nagrody będą przekazywane w siedzibie Organizatora po ogłoszeniu wyników. 

4. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od



wydanej nagrody zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Wyniki Konkursu zostaną podane w komentarzu do Posta Konkursowego w terminie 7 dni

roboczych od zakończenia Konkursu. Ponadto Laureaci zostaną poinformowani

o wygranej za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook i zostaną poproszeni

o kontakt z Organizatorem w formie wiadomości e-mail, w celu ustalenia dalszych

szczegółów wydania Nagrody. Dalsza korespondencja mailowa dotyczyć będzie jedynie

spraw związanych z konkursem i odbiorem Nagród.

6. W korespondencji laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia, nazwiska, numeru 

telefonu do przekazania nagrody.

Dane osobowe służyć będą jedynie celom konkursowym związanym z przyznaniem 

Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania 

błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany, lub w 

przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie. W takim przypadku nagroda zostanie anulowana.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych), (dalej „RODO”), Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu,

z którym można się skontaktować pod adresem do korespondencji: Grupa Dekarska 

Kowalscy Zbigniew Kowalski ul. Piłsudskiego 6, Michalin, 05-410 Józefów Tel:  22 615 25 02

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w firmie Grupa 

Dekarska Kowalscy Zbigniew Kowalski możliwy jest kontakt z osobą odpowiedzialną za 

ochronę danych osobowych pod numerem telefonu: 22 615 25 02

3. Uczestnicy Konkursu, przystępując do Konkursu w sposób opisanych w niniejszym



Regulaminie, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Zgoda ta może być

w każdej chwili wycofana, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. Dane osobowe podane przez Uczestnika, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia

Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w tym w celu

wyłonienia zwycięzców, ustalenia prawa uczestnika do uzyskania nagrody i jej

przekazania. Dane będą również przetwarzane w celach archiwizacyjnych, na podstawie

przepisów prawa oraz w celach ewentualnego postępowania reklamacyjnego co stanowi

uzasadniony interes administratora danych.

5. Dane osobowe Zwycięzców mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uczestniczącym

w procesie przekazania i rozliczenia nagrody.

6. Zwycięzca ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych

dotyczących Zwycięzcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia

danych. Zwycięzca ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

7. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia

przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia Zwycięzców o przyznaniu i przesłaniu

nagród.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacja może być złożona przez Uczestnika:

a) bezpośrednio – poprzez złożenie reklamacji przez Uczestnika do protokołu

w siedzibie Organizatora,

b) korespondencyjnie – poprzez przesłanie reklamacji na adres Organizatora wskazany



w § 1 Regulaminu,

c) telefonicznie - kontaktując się telefonicznie z Organizatorem pod numerem

+48 22 615 25 02

2. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z Uczestnikiem:

- listownie,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także w uzasadnionych przypadkach:

- telefonicznie,

- w siedzibie Organizatora.

3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od

dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten

może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania

reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz

przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Uczestnik

zostanie poinformowany.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www  Grupy Dekarskiej Kowalscy Zbigniew 

Kowalski przez cały czas trwania Konkursu i po jego zakończeniu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego

Regulaminu.


