
Regulamin konkursu „Osłony zewnętrzne FAKRO” 

 

1. Konkurs „Osłony zewnętrzne FAKRO” organizowany jest w ramach programu Fachowca FAKRO. 

Program Fachowca FAKRO to program, w którym Uczestnicy zdobywają punkty zgodnie z zasadami 

określonymi w odrębnym regulaminie dostępnym na www.fakro.pl/dekarze/program-fachowca-

fakro/.  

2. Cel Konkursu – celem Konkursu jest nagradzanie Uczestników za montaż produktów FAKRO, 

zgodnie z zasadami przyjętymi w Programie Fachowca FAKRO oraz wyróżnienie Uczestników, 

którzy prześlą w czasie jego trwania, największą ilość premiowanych w Konkursie instrukcji 

montażu. 

3. Organizatorem Programu Fachowca FAKRO jest firma FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym  

Sączu, przy ul. Węgierskiej 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieście XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110248, zwana dalej Organizatorem. 

4. Uczestnik programu – to firma montażowa z zarejestrowaną, aktywną działalnością gospodarczą 

w zakresie „wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych” oraz/lub „zakładania stolarki 

budowlanej”, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowana przez 

jej właściciela lub współwłaściciela, który dokonał poprawnej rejestracji do programu Fachowca 

FAKRO, zwany dalej Uczestnikiem.  

5. Laureat – Uczestnik Konkursu, który w czasie jego trwania prześle największą ilość (sztuk) 

premiowanych instrukcji montażu w Konkursie, zwany dalej Laureatem.  

6. Nagroda – karta podarunkowa firmy Orlen. 

7. Formularz zgłoszeniowy – Formularz Zgłoszeniowy do programu Fachowca FAKRO dostępny jest 

na www.fakro.pl/dekarze/program-fachowca-fakro/, zwany dalej Formularzem Zgłoszeniowym. 

8. Czas trwania konkursu - 15.05 do 30.06.2023 r. 

9. Instrukcje montażu premiowane w Konkursie: 

a) markiza do okien pionowych VMZ: VMZ Z-wave, WiFi, Electro 230, Solar. 

b) markiza do okien dachowych AMZ: Z-wave, WiFi, Electro 230, Electro 24, Solar. 

c) markiza do dachów płaskich w wersji Z-wave, Solar. 

d) roleta zewnętrzne do okien dachowych ARZ: Z-wave, WiFi, Electro 230, Electro 24, Solar. 

10. Zasady uczestnictwa w Konkursie i nagradzania: 

a) Uczestnik w czasie trwania Konkursu gromadzi instrukcje ujęte w punkcie 9 i wysyła wraz 

z kompletnie uzupełnionym Formularzem Zgłoszeniowym (pkt.7.) na adres siedziby 

Organizatora z dopiskiem „Program Fachowca FAKRO – Konkurs Osłony zewnętrzne 

FAKRO”. W przypadku gdy do bieżącej edycji programu dokonał już rejestracji, nie ma 

obowiązku ponownego wysyłania Formularza Zgłoszeniowego. 

b) Spośród przesłanych zgłoszeń, Organizator wyłoni 3-ech Laureatów, którzy w czasie 

trwania konkursu przesłali największą ilość (sztuk) instrukcji montażu (punkt 9), a 

następnie nagrodzi kartami podarunkowymi firmy Orlen kolejno za zajęcie miejsca według 

zasady: 

 Pierwsze miejsce - 500 złotych 

 Drugie miejsce - 350 złotych 

 Trzecie miejsce - 150 złotych 

c) Przesłane przez Uczestnika instrukcje montażu wymienione w punkcie 9, na czas trwania 

Konkursu punktowane są podwójnie. W czasie trwania Konkursu, dla premiowanych 

instrukcji punktacja jest następująca: 

 8 punktów – AMZ Solar, AMZ/F Solar, ARZ Solar, VMZ Solar. 
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 6 punktów – VMZ: Z-wave, WiFi, Electro 230;  

AMZ: Z-wave, WiFi, Electro 230; Electro 24;  

       AMZ/C Z-wave; AMZ/Z Z-wave 

       ARZ: Z-wave, WiFi, Electro 230, Electro 24. 

Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody dostępne w Katalugo Nagród. 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na grupie Facebook – Fachowcy FAKRO – w dniu 17.07.2023r.  

Informacja o wygranej Nagrodzie  zostanie również przesłana na adresy mailowe Laureatów. 

12. W przypadku przesłania tej samej ilości instrukcji montażu, w pierwszej kolejności o przyznaniu 

nagrody decyduje ilość zgromadzonych za te instrukcje punktów, a następnie – wcześniejsza data 

nadania przesyłki. 

13. Ogłoszenie wyników odbędzie się za pośrednictwem grupy FACEBOOK - Fachowcy FAKRO, gdzie 

zostanie opublikowane imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość podana na Formularzu 

Zgłoszeniowym. 

14. Laureaci otrzymają także informację o wygranej w wiadomości na podane w Formularzu 

Zgłoszeniowym adresy mailowe, w przypadku ich braku zostaną poinformowani telefonicznie. 

15. Instrukcje przesłane po 30 czerwca nie zostaną uwzględnione w konkursie - decyduje data stempla 

pocztowego lub data nadania przesyłki na liście przewozowym w okresie trwania konkursu. 

16. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu realizacji konkursu można zgłaszać listem poleconym na 

adres Organizatora przez cały czas trwania konkursu i do dnia 21.07.2023 r. 

17. Uczestnik zgłaszając reklamację musi podać swoje dokładne dane, czyli: imię, nazwisko, adres oraz 

dokładny opis ze wskazaniem przyczyny reklamacji.  

18. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję złożoną z przedstawicieli Organizatora na podstawie 

niniejszego regulaminu w ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. 

19. Decyzja Komisji zostanie wysłana listem poleconym Uczestnikowi na adres, z którego reklamacja 

została przesłana w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

20. Wyczerpanie procedury reklamacyjnej opisanej powyżej, nie jest warunkiem koniecznym do 

wystąpienia na drogę sądową.  

21. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego regulaminu może spowodować cofnięcie 

uprawnień przysługujących z tytułu udziału w Konkursie. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników programu jest FAKRO Sp. 

z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 144a, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieście XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110248.  

2. Uczestnik może skontaktować się z FAKRO: • Listownie, na adres: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 

144 a, 33-300 Nowy Sącz, • Mailowo, na adres: programfachowca@fakro.pl 

3. Uczestnik może zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem we wszystkich sprawach dotyczących 

danych osobowych z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i może to zrobić • 

Listownie, na adres: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz, • Mailowo, na adres: 

iod@fakro.pl.  

4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie umożliwienie Uczestnikowi 

udziału w programie Fachowca FAKRO oraz organizowanych w ramach programu Konkursach (w 

tym: wydania nagród, rozliczenie wydania nagród, rozpatrzenie reklamacji i ewentualnych 

roszczeń)  
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5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników do celów uczestnictwa w 

programie jest art. 6 ust. 1 lit f)  oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO.  

6. Dane osobowe Uczestnika podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do udziału w 

Programie i Konkursie. Dodatkowe zgody  na przetwarzanie danych osobowych w celach 

marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej 

nie są wymagane do wzięcia udziału w programie. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać 

każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku wycofania zgody na udział w 

programie dane Uczestnika zostaną usunięte co skutkuje wycofaniem Uczestnika z programu.  

7. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez FAKRO jego 

danych:  

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych 

Użytkownika które posiada Organizator oraz uzyskania kopii danych osobowych;  

• prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia 

danych niekompletnych które są w posiadaniu Organizatora;  

• prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;  

• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych 

warunków;  

• prawo do przeniesienia danych osobowych – prawo przekazania danych, będących w posiadaniu 

Organizatora do innej organizacji;  

• prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), w przypadku stwierdzenia niezgodnego z 

prawem przetwarzania danych osobowych;  

• prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

• prawo do sprzeciwu Swoje prawa wymienione powyżej Uczestnik może realizować w każdym 

czasie, występując z odpowiednim żądaniem. Z żądaniami Uczestnik może wystąpić korzystając z 

danych kontaktowych podanych w punkcie 3.  

8. Organizator może udostępniać dane osobowe Uczestnika w ramach współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi, które są niezbędne do prowadzenia działań związanych z Programem i Konkursem. 

Działania będą wykonywane na zlecenie i w zakresie ściśle określonym przez Organizatora. 

Podmioty wykonujące te działania są zobowiązane do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony 

danych osobowych, które to Organizator weryfikuje. Organizator może przekazywać dane 

osobowe Uczestników również organom publicznym.  

9. Dane osobowe w celu uczestnictwa w programie będą przetwarzane przez Organizatora przez czas 

trwania programu, a także po jego zakończeniu do czasu przekazania wszystkich nagród oraz 

dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym, a także na czas rozpatrzenia reklamacji i roszczeń.  

10. Organizator nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu.  

 

 

 


