
§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „10 urodziny!” („Konkurs”) jest blog FACET I KUCHNIA 

(„Organizator”). 

2. Niniejszy regulamin Konkursu („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się 

Konkurs. 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 

przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni 

zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika. Serwis Facebook nie ponosi 

odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z 

Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 

§ 2 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się 13-11-2021 i zakończy się 30-11-2021. W tym okresie będą 

przyjmowane zgłoszenia do Konkursu. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez opublikowanie ich na stronie 

www.facetikuchnia.com.pl najpóźniej do 05-11-2021 do godz. 23:59. 

 

§ 3 

Uczestnicy  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie 

zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, ani osoby z 

nimi spokrewnione i spowinowacone. 

§ 4  

Zasady Konkursu 

1. Poprzez dokonanie zgłoszenia konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na jego warunki, 

wyrażone w Regulaminie. 

2. Zgłoszenie konkursowe polega na dodaniu komentarza pod wpisem konkursowym na blogu 

www.facetikuchnia.com.pl. 

3. W Konkursie wyłoniony zostanie jeden Laureat, którzy otrzyma Nagrodę wskazaną w § 5.  

§ 5  

Nagroda 

1. Nagrodą w Konkursie jest wielofunkcyjny robot kuchenny MAGIMIX model 5200XL w kolorze 

chrome połysk („Nagroda”). 

2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nagroda nie może 

być zamieniona na równowartość pieniężną. 

3. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 

odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu 

wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat 



Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego 

rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w 

Konkursie. 

4. W celu przekazania Nagrody Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem 

wiadomości elektronicznej. Laureat zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

wysłania wiadomości informującej o przyznaniu Nagrody, przesłać informacje niezbędne w 

celu otrzymania Nagrody, tj. w szczególności imię i nazwisko oraz adres, na który ma zostać 

wysłana Nagroda oraz podać nr telefonu kontaktowego. 

5. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie lub podanie nieprawidłowego 

adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują utratą prawa Nagrody. 

W takim przypadku Nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

§ 6 

Dane osobowe 

1. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych - będzie 

to jednak skutkowało brakiem możliwości dalszego udziału w Konkursie. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: 

- podmioty świadczące usługi pocztowe 

- podmioty świadczące usługi księgowe 

- podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe 

- organy podatkowe 

5. Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz nie będą podlegały przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie jego zgody przed jej cofnięciem, oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Uczestnik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie 

z prawem. 

8. Uczestnicy mogą się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

w następujący sposób:  e-mail: kontakt@facetikuchnia.com.pl. 

 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem pod 

adresem: kontakt@facetikuchnia.com.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 

 


