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REGULAMIN Konkursu IK – 12 nagród na 12 urodziny 

InternetowyKantor.pl 

26.04.2022-03.05.2022 r.  

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa warunki i zasady udziału oraz 

przeprowadzenia Konkursu pod nazwą 12 nagród na 12 urodziny InternetowyKantor.pl 

(zwanego dalej: "Konkursem"). Regulamin Konkursu udostępniany jest na stronie: 

InternetowyKantor.pl. 

2. Organizatorem Konkursu jest Currency One SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szyperskiej 14, 

61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał 

zakładowy 3 450 000 zł (w całości wpłacony), będąca operatorem serwisu InternetowyKantor.pl 

(zwana dalej: "Organizatorem"). 

3. Konkurs prowadzony jest na profilach Internetowykantor.pl: w serwisie Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/internetowykantorpl, Konkurs nie jest sponsorowany, 

prowadzony,  ani administrowany przez Facebook. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,, która ma 

swój profil w serwisie Facebook.pl, (zwana dalej: "Uczestnikiem"). 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik 

zapoznał się z treścią Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia Konkursu oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności 

regulowaną przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 471, z późn. zm.). 

7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 
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§2. Zasady Konkursu 

1. Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu o Konkursie na profilu Internetowykantor.pl na 

Facebooku tj. 26.04.2022 do 03.05.2022 do końca dnia, tj. do godz. 23.59. 

2. Konkurs polega na opublikowaniu przez Uczestnika komentarza z odpowiedzią na pytanie:  Jak 

dbasz o bezpieczeństwo w sieci? 

3. Zgłoszenie przez Uczestnika następuje poprzez jej umieszczenie w okresie trwania Konkursu 

na profilu (w komentarzu) InternetowyKantor.pl na Facebooku (pod postem konkursowym). 

4. Odpowiedzi zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w 

innym medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie prowadzonym 

przez Organizatora lub inny podmiot. 

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że ma do zgłoszonej odpowiedzi prawa autorskie.  

6. Uczestnik wraz ze zgłoszeniem pracy udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania 

odpowiedzi lub jej elementów w serwisach internetowych i mediach społecznościowych. 

7. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź. W razie zgłoszenia przez 

Uczestnika kilka, w Konkursie weźmie udział odpowiedź zgłoszona najwcześniej. 

8. Wybór zwycięzcy Konkursu oraz pozostałych nagradzanych Uczestników należy wyłącznie do 

Organizatora. Wybrane zostaną najciekawsze odpowiedzi.  

9. Nagrodami w Konkursie są: 

I miejsce: smartwatch damski lub męski, II miejsce: głośnik bezprzewodowy z radiem, III 

miejsce: głośnik bezprzewodowy z radiem, IV miejsce: kubek termiczny nordic, V miejsce: 

kubek termiczny nordic, VI miejsce: bidon, VII miejsce: bidon, VIII miejsce: kubek termiczny 

400 ml, IX miejsce: kubek termiczny 400 ml, X, XI, XII miejsce: parasolka. 

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osobę trzecią. Nagrody nie 

mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. 

11. Uczestnik może zostać nagrodzony tylko jedną nagrodą. W przypadku stwierdzenia przez 

Organizatora, że Uczestnikowi zostały przyznane dwie lub więcej nagród, Organizator zastrzega 

sobie prawo przekazania drugiej i kolejnych nagród innym Uczestnikom. 

12. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na profilu InternetowyKantor.pl na Facebooku, w ciągu 7 

dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. 
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13. Osoby nagrodzone w Konkursie zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

przesłać Organizatorowi poprzez prywatną wiadomość na profil Organizatora na Facebooku 

dane do wysyłki nagrody. Niedopełnienie przez Uczestnika obowiązku, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym skutkuje utratą prawa do nagrody. 

14. Wysłanie nagrody nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnych danych 

Uczestnika oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 13 powyżej. Wysyłka nagrody rzeczowej 

następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przesyłką pocztową poleconą, wyłącznie na 

adres dostawy położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§3. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora 

1. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest przestrzeganie zapisów Regulaminu pod rygorem 

wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z 

udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia lub zmierzają do obejścia 

Regulaminu, podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w 

jego wizerunek lub podejmują działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami. 

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma 

wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, 

przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje 

Uczestników o powodach zaistniałych zmian. 

 

§4. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) 

dane osobowe Użytkownika będą̨ przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z 

organizacją Konkursu oraz innymi czynnościami wykonywanymi na rzecz Użytkownika na 

podstawie Regulaminu. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz do ich poprawienia i usunięcia na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych 

osobowych. 

3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, 

lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. 

 

§5. Postępowanie reklamacyjne 
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1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie 

postanowień Regulaminu. Zgłoszeń można dokonywać pod adresem 

konkurs@internetowykantor.pl. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać na adres e-mail 

biuro@internetowykantor.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres 

osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Organizator 

rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. 


