Regulamin konkursu przeprowadzanego na www.facebook.com/Superizolacja
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Balex Metal
Sp. z o.o., z siedzibą w Bolszewie 84-239, ul. Wejherowska 12C wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000176277, NIP: 588-11-30-299, REGON 191112216,
kapitał zakładowy 2.050.000,- złotych (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu
jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do
przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane
przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia - treść noty
informacyjnej znajduje się również pod adresem
https://balex.eu/ochronadanychosobowych.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
serwis społecznościowy Facebook.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Superizolacja (zwanej dalej
“Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na
temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują wyznaczeni pracownicy
Organizatora.
§ 2. Uczestnicy konkursu
1.
a.
b.
c.
d.

Uczestnikiem Konkursu może być w rozumieniu łącznym:
osoba fizyczna;
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
będąca użytkownikiem i posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook.com;
która zaakceptowała niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę i akceptuje jego warunki,
w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i w pełni ją
akceptuje;
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu serwisu społecznościowego Facebook;
d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie;
e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu społecznościowego Facebook.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. Nagroda
1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany
w §6. Organizator może jednak zdecydować, że nagrodzonych osób będzie więcej, a
tym samym przyznana więcej niż jedna nagroda.
2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie mogą być przedmioty rzeczowe o wartości
nieprzekraczającej 100 zł brutto.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie
opublikowanego na serwisie społecznościowym Facebook, na profilu Balex
Metal/Thermano - www.facebook.com/Superizolacja
4. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę pieniężną
ani innego rodzaju nagrodę.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im żaden
ekwiwalent.
6. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
§ 4. Miejsce, czas i zasady Konkursu
1. Konkurs w rozumieniu niniejszego Regulaminu to dostępny w formie ogłoszenia
konkursowego (dalej: „Post Konkursowy“) w serwisie społecznościowym Facebook na
profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/Superizolacja.
2. Konkurs w rozumieniu niniejszego Regulaminu to Post Konkursowy ogłoszony w
jakimkolwiek terminie między 19 marca a 31 grudnia 2020 roku.
3. Zasady Konkursu są następujące:
a. Przedstawienie przez Organizatora w Poście Konkursowym na jego Fanpage’u
zadania polegającego na czynnościach określonych w § 5 Ust. 1.
b. Napisanie przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi na zadane pytania w komentarzach
pod Postem Konkursowym lub/i zamieszczeniu zdjęcia, rysunku, grafiki, hasła lub
innej formy tekstu (dalej „Utwór”).
c. Czynność konkursowa wymieniona w § 4 Ust. 3 Pkt b musi być wykonana w terminie
określonym przez Organizatora w Poście Konkursowym.

d. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator według kryterium poprawności
wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
e. O przyznaniu Nagrody Organizator może zdecydować według innego kryterium
(opisanego w poście konkursowym) polegającego na wybraniu przez Organizatora i
według jego oceny najlepszych opublikowanych w komentarzach Utworów.
f. Jest jeden zwycięzca Konkursu, który otrzyma nagrodę rzeczową określoną w Poście
Konkursowym.
4. W przypadku gdy dla poszczególnego Konkursu ustalony zostanie odrębny regulamin
(np. zasady konkursu określone w § 5) i w regulaminie tym występować będą
rozbieżności z niniejszym Regulaminem, zasady odnośnie pierwszeństwa zapisów
pomiędzy regulaminami zostaną ustalone w odrębnym regulaminie dla
poszczególnego Konkursu.
§ 5. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu będą:
a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem Konkursowym) poprawnego
rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści Posta Konkursowego na
Fanpage'u Organizatora i/lub,
b. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem Konkursowym) zdjęcia, rysunku lub
grafiki (dalej „Utwór”) nt. związany z zadaniem przedstawionym w treści Posta
Konkursowego na Fanpage’u Organizatora i/lub,
c. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem Konkursowym) hasła lub innej
formy tekstu (dalej „Utwór”) zgodnie z zadaniem przedstawionym w treści Posta
Konkursowego na Fanpage’u Organizatora i/lub
d. udostępnienie Posta Konkursowego i/lub,
e. polubienie Posta Konkursowego.
2. Informacje o Konkursie będą dostępne w serwisie społecznościowym Facebooku pod
adresem www.facebook.com/Superizolacja.
§ 6. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji w serwisie społecznościowym
Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz
poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator, który powołał Komisję Konkursową, w
skład której wchodzą:
- Przewodniczący Komisji Konkursowej – Adam Wizimirski
- Członek Komisji Konkursowej – Tomasz Rogoś
- Członek Komisji Konkursowej – Bartosz Bacia

4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator według kryterium poprawności
wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
5. O przyznaniu Nagrody Organizator może zdecydować według innego kryterium
(opisanego w poście konkursowym) polegającego na wybraniu przez Organizatora i
według jego oceny najlepszych opublikowanych w komentarzach Utworów.
6. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę. Organizator może
jednak zdecydować, że nagrodzonych osób będzie więcej.
7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru
Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3
dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
8. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do
Posta Konkursowego na stronie www.facebook.com/Superizolacja.
9. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika Nagrody jest przesłanie w
ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u www.facebook.com/Superizolacja wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres mailowy
c. adres korespondencyjny
10. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub 4, przekroczenie
dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje
utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.
11. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Uczestnikom w ciągu 30 dni
roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.
12. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora.
13. Organizator zastrzega, że Nagrody będą wysyłane tylko na adres krajowy tj. na
terytorium Polski.
§ 7. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody, z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał
prawidłowego adresu do korespondencji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz
regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe);
b. podejmują działania z wykorzystaniem profilu (konta) utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka profili
(kont) osób trzecich;
d. tworzą fikcyjne profile (konta) w serwisie Facebook.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz,
serwerów, przeglądarek, platformy Facebook oraz wszelkich innych narzędzi
teleinformatycznych.
§ 8. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu 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).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody.
4. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
rodo@balex.eu.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych – jeżeli występują obowiązki
podatkowe.
6. Przystąpienie do Konkursu poczytywane jest jako wyrażenie zgody Uczestnika
Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
7. Uczestnikom Konkursu, którzy podadzą dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) dane identyfikujące profil na portalu społecznościowym Facebook,
c) adres zamieszkania w przypadku przesłania nagrody za pośrednictwem poczty.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z
wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

11. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzania Konkursu.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
13. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych
wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych
lub w inny sposób przetwarzanych.
§ 9. Prawa autorskie
1. Działanie Uczestnika, który w ramach zadania konkursowego opublikuje w
komentarzach pod Postem Konkursowym Utwór (dalej zwany „Utwór”) np.
fotografię, rysunek, tekst promocyjny, lub innego rodzaju tekst jest równoznaczne z
przeniesieniem praw autorskich, w tym zależnych, na Organizatora konkursu.
2. Prawa autorskie do Utworu zostają przeniesione na czas nieokreślony, a ich
przeniesienie obowiązuje na terenie kraju oraz poza jego granicami na wszystkich
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
§ 10. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy
powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, prawidłowy adres Uczestnika,
a także opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.
5. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko przez Uczestników Konkursu.
6. Od decyzji Organizatora odnośnie rozpatrzenia reklamacji nie przysługuje odwołanie.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia
2020 roku.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy KC oraz
inne przepisy prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora: www.balex.eu

