
REGULAMIN Konkursu 

Pod nazwą „Mój dom, moje wnętrze” 

 

§1 

DEFINICJA PODSTAWOWYCH POJĘĆ 

 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Mój dom, moje wnętrze” jest firma FAKRO Sp. z o.o. z 

siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 144a. 

2. Uczestnikami Konkursu – mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania Konkursu wykonają zadanie 

konkursowe i zarejestrują się przesyłając elektroniczne zgłoszenie. 

3. Elektroniczne zgłoszenie konkursowe– formularz dostępny na stronie internetowej FAKRO 

(www.fakro.pl), w zakładce Promocje, który Uczestnik musi wypełnić oraz załączyć zdjęcia 

konkursowe. 

4. Budynek – dom jednorodzinny, wielorodzinny, mieszkanie, kamienica. 

5. Komisja Konkursowa - Komisja powołana w celu kontroli przebiegu Konkursu, która będzie 

czuwała nad jego poprawnym przebiegiem. 

 

§2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs trwa  od 10.09.2018 do 31.05.2019 roku. 

2. Zadanie konkursowe. 

W czasie trwania Konkursu należy: 

a) wykonać minimum 3, a maksymalnie 6 zdjęć poglądowych wewnętrznych i/lub zewnętrznych 

wykończonego budynku zawierającego produkty FAKRO takie jak: 

• okna dachowe,  

• okna do dachów płaskich,  

• okna pionowe FAKRO INNOVIEW,  

• markizy zewnętrzne do wszystkich typów wyżej wymienionych okien. 

b) wypełnić i wysłać elektroniczny formularz, który musi zawierać: 

• imię i nazwisko Uczestnika, 

• adres, 

• adres mailowy, 

• telefon kontaktowy Uczestnika, 

• minimum 3, a maksymalnie 6 zdjęć poglądowych wewnętrznych i/lub zewnętrznych 

wykończonego budynku zawierającego produkty FAKRO, 

• zdjęcia detalu okna z widoczną tabliczką znamionową, w celu identyfikacji marki i 

produktu. 

Zdjęcia należy wykonać w możliwie największej rozdzielczości aparatu. 

3. Warunkiem koniecznym przystąpienia do Konkursu „Mój dom, moje wnętrze”, jest zapoznanie 

się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu. 

4. Zasady nagradzania 

Komisja Konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni 3-ech laureatów, których przesłane 

zdjęcia spełniają  warunki uczestnictwa oraz trafnie ujmują tematykę konkursu. Oceniana będzie 

jakość i pomysłowość zdjęć, estetyka i poprawne wykonanie oraz ciekawie kadrowanie. 

Zdjęcia wnętrz muszą być zrobione z wykończonym, umeblowanym, zaaranżowanym  

wnętrzem. 

Zdjęcia na zewnątrz budynku muszą mieć ukończone otoczenie  - elewacja, kostka brukowa, 

trawnik. 

Dodatkowo Komisja Konkursowa nagrodzi zestawem gadżetów FAKRO, 10 Uczestników, 

których zdjęcia uzna jako wyróżniające się wg. wyżej wymienionych kryteriów.  



5. Nagrody 

 Miejsce 1. Voucher do sklepu internetowego FAKRO o wartości 1000 PLN  + weekendowy po

 byt w Hotelu ACTIVA dla dwóch osób.  

 Miejsce 2. Voucher do sklepu internetowego FAKRO o wartości 600 PLN   

 Miejsce 3. Voucher do sklepu internetowego FAKRO o wartości 300 PLN   

6. Wyróżnienia 

Wyróżnienie dla 10 Uczestników, którzy zostaną nagrodzeni zestawem gadżetów FAKRO o 

wartości 100 PLN każdy. 

 

§3 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich 

rodzin, a także współpracownicy w zakresie dystrybucji i montażu produktów Organizatora: 

dystrybutorzy i poddystrybutorzy; deweloperzy, firmy montażowe. 

2. W czasie trwania Konkursu, Uczestnik może tylko raz zgłosić swój udział czyli jeden raz 

zarejestrować się, jeden raz wysłać elektroniczne zgłoszenie konkursowe. 

3. Nagroda, może przysługiwać wyłącznie jednej osobie w danym gospodarstwie domowym w 

całym okresie trwania Konkursu. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia 

konkursowego z danego gospodarstwa domowego rozpatrywane będzie tylko pierwsze 

dostarczone do Organizatora (liczy się data wpływu). 

4. Przez zgłoszenie konkursowe przesłane z danego gospodarstwa domowego rozumie się 

zgłoszenie wysłane przez Uczestników Konkursu, podających te same dane na formularzach 

zgłoszeniowych (miejscowość, ulicę, numer budynku, nr mieszkania). 

5. Uczestnik otrzyma automatyczne potwierdzenie mailowe o dostarczeniu zgłoszenia do 

Organizatora, w formie informacji mailowej (zgodnie z danymi podanymi w formularzu 

zgłoszeniowym). 

6. Posiedzenie Komisji w celu wyłonieniu laureatów odbędzie się do 7 dni po zakończeniu 

Konkursu. 

7. Podanie wyników Konkursu odbędzie się do 7 dni po posiedzeniu Komisji Konkursowej. 

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 14.06.2019 r. na stronie www.fakro.pl oraz informacja o 

wygranej zostanie wysłana do laureatów na podany w zgłoszeniu adres mailowy. 

8. Laureat nie może przenieść praw do nagrody na osobę trzecią. 

9. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie profesjonalnej sesji zdjęcio-

wej przestawionego na przesłanych do konkursu zdjęciach domu, która zostanie przeprowa-

dzona przez fotografa zleconego od FAKRO. 

10. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża  zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć, utrwa-

lonych podczas profesjonalnej sesji, domu będącego jego własnością, w tym na: 

a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym do pamięci komputera lub innego urządzenia) wy-

twarzanie egzemplarzy zdjęć, jakakolwiek techniką, w tym drukarską reprograficzną , zapisu ma-

gnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub 

cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach, audio lub video, nośnikach 

papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pa-

mięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów pamięci; 

b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt. a. – wprowadzenie ich 

do obrotu, najem, użyczanie; 

c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym: 

• wszelkie nadawanie i emitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bez-

przewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, tele-

komunikacyjnych, multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tzw. simulcasting lub 

webcasting), w sposób kodowany lub niekodowany, w obiegu otwartym  lub zamkniętym w 

jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej) systemie lub formacie, z  lub bez 

http://www.fakro.pl/


możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych internetowych, 

telefonicznych lub telekomunikacyjnych;  

• wszelkie publiczne udostępnianie materiału zdjęciowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne 

lub za pośrednictwem satelity, sieci kablowe. telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy da-

nych, serwisy lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym i 

zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie  lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, 

w tym taż w serwisach wymienionych w pkt. a; 

• wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie w nieograniczo-

nych ilości nadań i wielkości nakładów; 

d) Jednocześnie Uczestnik upoważnia firmę FAKRO oraz firmy należące do Grupy FAKRO do de-

cydowania o formie i czasie emisji zdjęć domu będącego moją własnością; 

e) Prawo do korzystania ze zdjęć domu będącego moją własnością w zakresie wskazanym, Uczest-

nik przekazuje firmie FAKRO oraz firmom z Grupy FAKRO bezpłatnie i na czas nieokreślony. 

11. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych. W przypadku konieczności zapłaty przez Uczestnika podatku docho-

dowego Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,1111%, to jest w 

kwocie niezbędnej na pokrycie podatku związanego z przyznaniem zwrotu. Dodatkowa nagroda 

pieniężna zostanie przekazana przez Organizatora na poczet podatku dochodowego należnego od 

przyznanego zwrotu..  

 

§4 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Reklamacje związane z Konkursem należy dostarczyć listem poleconym na adres siedziby 

Organizatora tj. ul. Węgierska 144a 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem Konkurs „Mój dom, moje 

wnętrze”. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz do 3 dni po jego 

zakończeniu. Po tym terminie żadne reklamacje nie będą już rozpatrywane. 

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz pełne dane 

Uczestnika  składającego reklamację. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych od daty ich dostarczenia. O 

decyzji Organizatora, Uczestnik  zostanie powiadomiony listem poleconym na podany przez 

Zgłaszającego adres korespondencyjny. 

 

§5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników  Konkursu jest 

FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 144a, 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: promocja@fakro.pl. 

2. 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. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie umożliwienie Uczestnikowi 

udziału w Konkursie (w tym to jest wyłonienia zwycięzców, wydania nagród, rozliczenie 

wydania nagród, rozpatrzenie reklamacji i ewentualnych roszczeń) 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników do celów uczestnictwa w 

konkursie jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 
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5. Dane osobowe Uczestnika konkursu podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do 

udziału w Konkursie. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie 

w celu uczestnictwa w Konkursie. W przypadku wycofania tej zgody Uczestnik nie bierze 

udziału w Konkursie, a jego dane zostaną usunięte. 

6. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez FAKRO jego da-

nych: 

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

kownika 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 posia-

daniu 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 Twoich 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 każ-

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

korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1. 

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

podmiotami zewnętrznymi , które są niezbędne do prowadzenia działań związanych z 

konkurs. 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 będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania konkursu, a także 

po jego zakończeniu do czasu przekazania wszystkich nagród oraz dokonania rozliczeń z 

urzędem skarbowym, a także na czas rozpatrzenia reklamacji i roszczeń oraz przez okres 

określony przepisami prawa.  

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

profilowaniu. 

 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady 

Konkursu. 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o 

zmianach w Regulaminie będzie dostępna na stronie www.fakro.pl. 

4. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Konkursu, którego treścią Uczestnicy 

zapoznali się i akceptują. 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

FAKRO, tj. www.fakro.pl. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające 

wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników, a w szczególności za wadliwe 

działania systemów komputerowych oraz działania poczty. 



7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek 

podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 


