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REGULAMIN KONKURSU 

„FSC Piątek 2019” 

(DALEJ „REGULAMIN”) 

 

1. Postanowienia ogólne 
 

1.1. Konkurs „FSC Piątek 2019” („Konkurs”) jest organizowany przez spółkę Spryciarze.pl Sp. z o.o. z 
siedzibą w Wilkanowie (66-008) przy ul. Piaskowej 5A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000313716, legitymującą się 
numerem NIP: 929-180-25-06 i numerem REGON: 080277788 („Organizator”). Konkurs 
organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator jest przyrzekającym nagrodę 
w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego. 

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(„Castorama”).  

1.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, z wyłączeniem: 
a. pracowników Organizatora lub Castorama lub spółek powiązanych kapitałowo 

z Organizatorem lub Castorama; 
b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu; 
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących 

wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub 
stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą 
pozostającą we wspólnym pożyciu. 

 
2. Strona Konkursu i Okres Trwania Konkursu 

 
2.1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej (profilu) Castorama 

w portalu społecznościowym „Facebook” pod adresem https://pl-pl.facebook.com/CastoramaPolska/ 
(„Strona Konkursu”). 

2.2. Konkurs będzie trwał od dnia 27 września 2019 roku do dnia 4 października 2019 roku włącznie 
(„Okres Trwania Konkursu”). 
 

3. Warunki Udziału i Zgłoszenia 
 

3.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”) 
w Okresie Trwania Konkursu. Zgłoszenie polega na zamieszczeniu pod postem informującym 
o Konkursie (który zostanie zamieszczony na Stronie Konkursu) komentarza, w którym zostanie przez 
Uczestnika zamieszczona kreatywna odpowiedź na pytanie „W jaki sposób dbasz o lasy?” 

3.2. Osoba, która dokona Zgłoszenia uzyska status uczestnika konkursu („Uczestnik”). 
3.3. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.  
3.4. Komentarz Uczestnika stanowiący Zgłoszenie, a w szczególności podana w Zgłoszeniu odpowiedź: 

a. powinny być wynikiem własnej pracy twórczej Uczestnika; 
b. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw 

autorskich oraz innych praw własności intelektualnej; 
c. nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub treści sprzecznych 

z prawem lub treści obrażających uczucia religijne, treści odnoszących się do polityki lub 
niezgodnych z Regulaminami obowiązującymi korzystających z serwisu Facebook;  
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d. nie mogą zawierać treści promocyjnych lub reklamowych dotyczących jakichkolwiek 
podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Castorama. 

W przypadku Zgłoszenia naruszającego powyższe warunki, Organizator jest uprawniony do 
wykluczenia takiego Zgłoszenia z Konkursu i pozbawienia Uczestnika ewentualnej nagrody. 

3.5. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik oświadcza i potwierdza, że posiada wyłączne i niczym nieograniczone 
autorskie prawa majątkowe i osobiste do elementów Zgłoszenia stanowiących utwór w rozumieniu 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że przesłane Zgłoszenie nie narusza praw oraz 
dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej okażą się 
nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody 
jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich. 

3.6. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie z dokonaniem Zgłoszenia do Konkursu 
udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi oraz Castorama do korzystania z treści odpowiedzi na 
pytanie konkursowe zamieszczonej w Zgłoszeniu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 
potrzeby związane z Konkursem, poprzez wprowadzenie Zgłoszenia i jego elementów do pamięci 
komputera albo serwera Organizatora i Castorama. Licencja obejmuje również korzystanie ze 
Zgłoszenia, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Zgłoszenia i jego elementów 
każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek 
nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie oraz 
poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz 
telefonach komórkowych. Powyższa licencja nie może być przez Uczestnika wypowiedziana wcześniej 
niż po upływie 2 lat od zamieszczenia Zgłoszenia na Stronie Konkursu. 

3.7. Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia i nazwiska jako autora 
Zgłoszenia i udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie 
Zgłoszenia na Stronie Konkursu. 
 

4. Wybór Zwycięzców 
 

4.1. Oceny dokonanych w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana 
przez Organizatora składająca się z dwóch osób. Komisja Konkursowa podejmowała również będzie 
działania w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, w szczególności kontroli zgodności 
dokonanych Zgłoszeń z niniejszym Regulaminem. 

4.2. Komisja Konkursowa kierując się kreatywnością i fantazyjnością Zgłoszeń i ich zgodnością z tematem 
Konkursu, wybierze zwycięzców Konkursu („Laureaci”), którzy uzyskają  nagrody opisane w punkcie 
5 poniżej. 

4.3. Komisja Konkursowa wybierze 5 Laureatów w terminie 7 dni od zakończenia Okresu Trwania 
Konkursu. Laureaci  zostaną ogłoszeni w komentarzu na Stronie Konkursu pod postem informującym 
o Konkursie w terminie 7 dni od Zakończenia Okresu Trwania Konkursu. 
 

5. Nagrody w konkursie 
 

5.1. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) są nagrody rzeczowe w postaci publikacji książkowej „Sekretne 
Życie drzew” oraz autorskiej butelki na wodę Castorama. Szacunkowa  wartość pojedynczego pakietu 
nagród wynosi 100 złotych.  

5.2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody rzeczowej 
w pieniądzach.  
 

6. Odbiór Nagród 
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6.1. Laureaci powinni za pośrednictwem wiadomości prywatnej do profilu 

https://pl-pl.facebook.com/CastoramaPolska/ w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu podać 
Organizatorowi dane niezbędne do realizacji Nagród w postaci: 
a. imienia i nazwiska; 
b. adresu do wysyłki Nagrody (przy czym adres ten może znajdować się wyłącznie na terytorium 

Polski); 
c. numeru telefonu; 

 
6.2. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania 

wszystkich danych niezbędnych do nadania przesyłki, na adresy podane przez Laureatów zgodnie 
z punktem 6.1. powyżej. 

6.3. Nieodebranie Nagrody lub brak przekazania danych, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej, oznacza 
wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 
Organizatora. 
 

7. Postanowienia końcowe 
 

7.1. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie (w tym w szczególności 
Zgłoszenia nieczytelne, niepełne) zostaną wykluczone z Konkursu. Organizator jest uprawniony do 
weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie określonych w niniejszym 
Regulaminie, jak również weryfikacji braku występowania przesłanek wyłączających udział Uczestnika 
w Konkursie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia oświadczeń o pełnoletniości oraz braku 
innych wskazanych w Regulaminie przesłanek wykluczających Uczestnika z udziału w Konkursie, 
podania bądź przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych w Regulaminie 
warunków udziału w Konkursie.  

7.2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na jego 
adres lub w formie wiadomości e-mail na adres: katarzyna.mierzejewska2@castorama.pl - w każdym 
przypadku wraz z opisem reklamacji i jej uzasadnieniem. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 
nie dłuższym niż do dnia 31 października 2019 r. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym 
powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze 
sądowej. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego, brak odpowiedzi na reklamacje lub negatywne 
rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nie stanowi warunku, nie wyłącza ani nie ogranicza 
możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub w ramach innych przewidzianych przez prawo 
procedur. 

7.3. Uczestnik nie może na Stronie Konkursu lub w związku z Konkursem zamieszczać jakichkolwiek treści 
sprzecznych z porządkiem prawnym lub naruszających prawa osób trzecich.  

7.4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez operatora serwisu Facebook, ani 
z nim związany. Odpowiedzialność za przeprowadzenie konkursu ponosi Organizator, 
a odpowiedzialności takiej nie ponosi operator serwisu Facebook. 

7.5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie 
Konkursu. 

7.6. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku 
(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U. 2016.471 t.j.). 
 

8. Przetwarzanie danych osobowych 
 

https://pl-pl.facebook.com/CastoramaPolska/
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8.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Spryciarze.pl Sp. z o.o. z siedzibą 
w Wilkanowie (66-008) przy ul. Piaskowej 5A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313716, legitymująca się numerem NIP: 929-
180-25-06 i numerem REGON: 080277788 („Administrator”). 

8.2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się 
skontaktować poprzez adres e-mail: help@spryciarze.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

8.3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane: 
a. w celu przeprowadzenia Konkursu; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 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) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega 
na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu Nagrody); 

b. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

8.4. Odbiorcami danych osobowych będzie Castorama w celach niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia konkursu oraz podmioty współpracujące z Administratorem w związku ze 
świadczeniem na rzecz Administratora usług związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym 
w szczególności usług związanych z hostingiem oraz pocztą elektroniczną. 

8.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, 
a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony 
przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą 
przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

8.6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania. 

8.7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych.  

8.8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów 
wskazanych w punkcie 8.3. a. i 8.3.b. powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 
Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby 
Administratora lub elektroniczną na adres help@spryciarze.pl. 

8.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i przekazania 
Nagrody.  
 


