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      Regulamin Konkursu 

„Grześki grają i latają” 

 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Grześki grają i latają” (dalej: „Konkurs”) jest Advalue Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000315469, NIP 525-24-38-359, regon 141528832, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 

000 zł (dalej: „Organizator Konkursu”), działająca na zlecenie Colian Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku przy ul.  

Zdrojowej 1, 62-860 Opatówek. 

2. Fundatorem wszystkich Nagród jest Colian Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku przy ul.  Zdrojowej 1, 62-860 

Opatówek (dalej również: „Sponsor”).  

3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego 

przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej: „Regulamin”). 

4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Serwisu 

społecznościowego Instagram na stronie internetowej znajdującej się pod adresem 

instagram.com/grzeskigrajailataja . 

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym wyłonienia lauretów Konkursu, 

Organizator Konkursu powoła trzyosobową Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa będzie składać się, z 

jednego przedstawiciela Organizatora Konkursu i dwóch przedstawicieli Sponsora Konkursu. 

6. Celem Konkursu jest promocja produktów firmy Colian – wafelki Grześki, linia Goplana Tyci – Grześki Tyci w 

czekoladzie deserowej i mlecznej, Jeżyki Tyci, Orzeszki Tyci, Toffino Tyci zwanych w dalszej części Regulaminu 

łącznie „Produktami Promocyjnymi”, oferowanych przez Colian i dostępnych w sprzedaży detalicznej na 

obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej podczas trwania Konkursu. 

7. W okresie 27.04.2020 r. – 31.08.2020 r. treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na Instagramie 

instagram.com/grzeskigrajailataja, na stronie grzeski.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez 

podmioty zarządzające lub będące właścicielami platformy Instagram za pośrednictwem której m.in. można 

wziąć udział w Konkursie, ani z nimi powiązany, a serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec 

Uczestników w związku z organizacją i prowadzeniem Konkursu.  

9. Kontakt w sprawie Konkursu: grzeski@advalue.pl 

10. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie 

przeprowadzony na serwisie Instagram, instagram.com/grzeskigrajailataja  

 
 

 

 

§ 2 

Przedmiot i czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs trwa od 27.04.2020 r. do 31.08.2020 r. do godziny 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). Zgłoszeń 

do Konkursu można dokonywać od 27.04.2020 r. do 24.05.2020 r.  do godziny 23.59 (dalej: „Okres 

Przyjmowania Zgłoszeń”). 

2. Okres Trwania Konkursu jest podzielony na etapy tygodniowe, z których każdy rozpoczyna się w 

poniedziałek o godzinie 0:00:00, a kończy w najbliższą kolejną niedzialę o godzinie 23:59:59.  

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac konkursowych opublikowanych przez 

Uczestników Konkursu. 

4. Szczegółowe wymogi konkursowe dotyczące Pracy Konkursowej wskazane zostały w § 4 Regulaminu. 
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§ 3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą zostać osoby, które ukończyły 16 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, które skutecznie przystąpiły do Konkursu, stosownie 

do § 4 Regulaminu. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, 

pracownicy (tj. osoby świadczące pracę lub stałe usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) Organizatora 

i Sponsora  jak również członkowie najbliższych rodzin ww. pracowników i współpracowników, tj. ich 

małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, osoba przystępująca do Konkursu musi posiadać przez cały Okres Trwania 

Konkursu, aktywny profil na Serwisie Instagram, przez co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub 

trwale, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem opublikowanym na serwisie Instagram z wszystkimi 

innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Instagrama (dalej: „Serwis”). 

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont lub dokonywanie 

zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub przy wykorzystaniu profilu osoby trzeciej w Serwisie. 

6. Organizator ma prawo opublikować zdjęcie lub filmik konkursowy (stanowiący Pracę Konkursową), pierwszą 

literę nazwiska, miasto zamieszkania, nick lub inną nazwę, pod którą osoba występuje na Serwisie Instagram, 

która wygrała jedną z Nagród określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu, oraz informacją o wygranej nagrodzie. 

 

 

 

§ 4 

Przebieg Konkursu 

 

1. Organizator opublikuje 27.04.2020 r. na Stronie Konkursowej post z informacją o rozpoczęciu Konkursu, w 

treści którego zawarte będzie zadanie konkursowe. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń (tj. od 27.04.2020 r. do 24.05.2020 r. 

do godziny 23:59) dokonać zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”), tj. spełnić łącznie następujące 

warunki: 

a) kupić dowolny Produkt Promocyjny 

b) zalogować się na swój profil na Serwisie Instagram, 

c) wykonanie zadania konkursowego, w postaci przygotowania i umieszczenia na swoim profilu 

Instagram zdjęcia lub filmu nt. „jak bardzo jesteś wygłodniały sportowych emocji?”, zgodnie 

z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie (dalej: „Praca Konkursowa”). 

d) w opisie Pracy Konkursowej powinien widnieć hasztag „#grześkigrająilatają”. 

3. Publikując zdjęcie lub film konkursowy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku 

zawartego w zdjęciu lub filmie w celu ewentualnej publikacji  Pracy Konkursowej, o której mowa w par. 3 ust. 

6 powyżej  lub na oficjalnym fan page’u Sponsora na Serwisie Instagram zgodnie z par. 8 Regulaminu oraz 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia 

Konkursu określonego szczegółowo w par. 9 Regulaminu.  

4. Publikacja Pracy Konkursowej jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu, potwierdzeniem wieku powyżej 

16 lat oraz oświadczeniem o uzyskaniu przez Uczestnika Konkursu zgody osób występujących na zdjęciu lub 

filmiku konkursowym na zgłoszenie w Konkursie jeśli osoby trzecie występują na zdjęciu lub filmiku. 

5. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

6. Praca Konkursowa wysłana przez Uczestnika, aby wziąć udział w Konkursie: 
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a) musi zawierać w swojej treści Produkt Promocyjny 

b) musi posiadać hasztag #grześkigrająilatają 

c) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, zabronione jest w szczególności wykorzystywanie 

cytatów czy elementów pochodzących z jakichkolwiek cudzych utworów, 

d) nie może zawierać treści bezprawnych, w tym scen przemocy, treści obraźliwych lub obscenicznych, 

erotycznych, treści wulgarnych, propagujących spożywanie alkoholu, palenie papierosów, korzystanie 

z używek lub dyskryminujących, zakazanych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

mogących obrażać uczucia religijne lub naruszać dobre obyczaje lub prowadzić do naruszenia praw 

innych osób, w tym praw autorskich uregulowanych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 tekst jednolity z późn. zm.), praw uregulowanych 

ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 

tekst jednolity z późn. zm.) lub dóbr osobistych, jak też naruszających niniejszy Regulamin lub 

odbiegających tematyką od tematu zadania konkursowego, 

e) nie może naruszać dobrych obyczajów, w szczególności nie może w jakikolwiek sposób nawiązywać 

do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia 

etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, 

f) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści 

reklamowych dotyczących Colian Sp. z. o.o lub Produktów Promocyjnych, 

g) nie może naruszać regulaminu Serwisu Instagram, 

h) nie może być niekompletna, nieczytelna, niezrozumiała lub niestanowiąca Pracy Konkursowej. 

7. Prace Konkursowe dostarczone po terminie przyjmowania Zgłoszeń lub naruszające warunki Regulaminu o 

których mowa w  6. powyżej nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator uprawniony jest do wykluczenia 

Pracy Konkursowej naruszającej postanowienia Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu. 

8. Każdy z Uczestników może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń spełniając przy każdym Zgłoszeniu warunki 

opisane w Regulaminie przy czym jeden Uczestnik Konkursu może wygrać tylko 1 Nagrodę, podczas trwania 

Konkursu. Organizator zastrzega, iż ta sama Praca Konkursowa wysłana kilka razy jest traktowana jako jedno 

Zgłoszenie w całości trwania Konkursu. 

9. O momencie nadesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia na Serwisie Instagram 

Uczestnika, według czasu obowiązującego aktualnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 

 

§ 5 

Nagrody 

 

1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody (dalej łącznie „Nagroda”):  

a) 4 (słownie: cztery) nagrody pieniężne (dalej: „Nagroda I stopnia”)  o wartości 3 000 zł brutto (słownie: 

trzech tysięcy zł brutto) każda z przeznaczeniem na zakup biletu lotniczego na dowolny mecz wraz z 

dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 333,33 zł (słownie: trzystu trzydziestu trzech złotych 33/00). 

b) 100 (słownie: sto) nagród (dalej: „Nagroda II stopnia”) w postac zestawów kibica w skład których wchodzi: 

kibicowski plecak pełen Grześków, szalik, farbki do malowania twarzy i łapka, o wartości 100,00 zł brutto 

(słownie: sto zł brutto) każdy wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 10,11 zł (słownie: dziesięć 

złotych 11/00).  

2. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 24 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł brutto). 

3. Laureaci Nagród nie są uprawnieni do wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną lub na nagrodę innego 

rodzaju, ani nie przysługuje im prawo do wyboru Nagrody lub zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród. 

4. Laureaci Nagród nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

5. Kwota dodatkowej nagrody zostanie pobrana przez Organizatora od Laureata Nagrody na zryczałtowany 

podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) i odprowadzona  do właściwego Urzędu Skarbowego. 

6. Zdjęcia Nagród prezentowane na materiałach promocyjnych mają charakter poglądowy. 
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§ 6 

Wyłanianie zwycięzców i wydawanie Nagród w Konkursie 

 

1. Komisja Konkursowa, działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności i pomysłowości Prac 

Konkursowych, a także biorąc pod uwagę zgodność Zgłoszeń i Pracy Konkursowej  

z postanowieniami Regulaminu, w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu każdego z 4 etapów Konkursu 

oceni wszystkie Zgłoszenia i wyłoni zwycięskie Prace Konkursowe  (których autorzy są zwani dalej: 

„Kandydatami na Laureatów Nagród”). 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych Zgłoszeń, uwzględniając ich oryginalność, kreatywność i 

pomysłowość. Komisja Konkursowa wyłoni Kandydatów na Laureatów Nagród:  

a) w terminie 27.04-03.05.2020 r 1 (słownie: jedną) osobę, tj. Kandydata na Laureata Nagrody I stopnia 

oraz 25 (słownie: dwadzieścia pięć) osób, tj. Kandydatów na Laureatów Nagród II stopnia 

b) w terminie 04.05-10.05.2020 r 1 (słownie: jedną) osobę, tj. Kandydata na Laureata Nagrody I stopnia 

oraz 25 (słownie: dwadzieścia pięć) osób, tj. Kandydatów na Laureatów Nagród II stopnia 

c) w terminie 11.05-17.05.2020 r 1 (słownie: jedną) osobę, tj. Kandydata na Laureata Nagrody I stopnia 

oraz 25 (słownie: dwadzieścia pięć) osób, tj. Kandydatów na Laureatów Nagród II stopnia 

d) w terminie 18.05.-24.05.2020 r 1 (słownie: jedną) osobę, tj. Kandydata na Laureata Nagrody I stopnia 

oraz 25 (słownie: dwadzieścia pięć) osób, tj. Kandydatów na Laureatów Nagród II stopnia 

3. Uczestnicy Konkursu, którzy zostaną Kandydatami na Laureatów Nagród zostaną powiadomieni o tym fakcie 

poprzez prywatną wiadomość wysłaną w ramach Serwisu Instagram z instrukcją dalszego postępowania. 

4. Kandydat na Laureata Nagrody I stopnia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji,  

o której mowa w ust. 3 powyżej, powinien przesłać drogą mailową na adres grzeski@advalue.pl swoje dane 

osobowe, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu do kontaktu, adres zamieszkania 

oraz numer konta bankowego. 

5. Kandydat na Laureata Nagrody II stopnia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji,  

o której mowa w ust. 3 powyżej, powinien przesłać drogą mailową na adres grzeski@advalue.pl swoje dane 

osobowe, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu do kontaktu, adres do doręczeń. 

6. Warunkiem uzyskania Nagrody przez Kandydata na Laureata Nagrody jest wysłanie kompletnej wiadomości, 

o której mowa w ust. 4 i 5. Wysłanie kompletnej wiadomości powoduje nabycie statusu Laureata Nagrody. 

7. W terminie do 10 dni roboczych od dnia, w którym wyłonieni zostaną Laureaci Nagród, na Serwisie Instagram 

instagram.com/grzeskigrajailataja, może zostać opublikowana informacja o Laureatach Nagrody (pierwszą 

literę nazwiska i miasto zamieszkania, nick lub inną nazwę, pod którą osoba występuje na Serwisie Instagram) 

oraz może zostać opublikowana ich Praca Konkursowa. 

8. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Nagrody I Stopnia  na numer konta bankowego podany w 

wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej nie później niż do dnia 05.07.2020 r. 

9. Nagrody zostaną przesłane Laureatom Nagród II stopnia na adres do doręczeń podany w wiadomości,  

o której mowa w ust. 5 powyżej nie później niż do dnia 05.07.2020 r. W przypadku niepodjęcia przez Laureata 

Nagrody II stopnia Nagrody w terminie 14 dni od dnia pozostawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do 

Nagrody wygasa. 

10. W przypadku: 

a) niewysłania w terminie lub wysłanie niekompletnej wiadomości, o której mowa w ust. 4 lub ust. 5 

powyżej przez Kandydata na Laureata Nagrody, lub 

b) niespełnienia przez Kandydata na Laureata Nagrody lub Laureata Nagrody któregokolwiek z warunków 

przyznania Nagrody, o których mowa w Regulaminie,  

traci on prawo do Nagrody. 

11. Komisja Konkursowa może nie wyłonić wszystkich Laureatów Nagród i nie przyznać wszystkich Nagród,  

w przypadku gdy zgłoszone Prace Konkursowe, zdaniem Komisji Konkursowej, nie będą spełniać kryteriów 

określonych w Regulaminie, lub gdy liczba Zgłoszeń lub Prac Konkursowych spełniających kryteria określone w 

Regulaminie będzie mniejsza niż liczba Nagród, a także w przypadku, gdy liczba zwycięskich Prac Konkursowych, 
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których autorzy spełnili warunki formalne do uzyskania Nagrody będzie mniejsza niż liczba Nagród. Niewydane 

Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora. 

 

 

 

§ 7 

Nadzór nad przebiegiem Konkursu 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu oraz działań 

podejmowanych w nim przez Uczestników Konkursu na każdym jego etapie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są 

sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników Konkursu, 

którzy: 

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie, 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Serwisu    Instagram, 

c) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych 

Uczestników Konkursu, 

d) którzy nadeślą Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z § 4 ust. 6,  

e)  co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik 

Konkursu, w szczególności ingerują w hasztag, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich 

itp. 

3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować 

się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję 

e-mailową, rozmowy telefonicznej); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania 

szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. 

4. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego 

Uczestnika z udziału w Konkursie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez 

Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika Konkursu wymogów określonych w niniejszym 

paragrafie. 

 

 

 

§ 8 

Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych 

 

1. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od 

Uczestnika niewyłączną, nieodpłatną, nieograniczoną co do terytorium licencję na czas określony 2 lat 

do korzystania i rozpowszechniania Pracy Konkursowej, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, 

w celu jej publikacji na oficjalnym fan page’u Sponsora na Serwisie Instagram, co obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,  

w tym techniką cyfrową ich kopiowania, 

b) rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w     

miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

2. Organizator nabywa także prawo do wykonywania praw zależnych względem Pracy Konkursowej (dokonywania 

modyfikacji utworu i rozpowszechniania zmodyfikowanego utworu)  oraz prawo udzielania dalszej licencji 

(sublicencja) Sponsorowi w zakresie określonym w niniejszym punkcie Regulaminu. 

3. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagrody na zasadach 

opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Poprzez nadesłanie Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, że: 
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a) przysługuje mu odpowiednio wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do Pracy Konkursowej; 

b) Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami innymi 

prawami osób trzecich; 

c) bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Pracy Konkursowej 

zgodnie z Regulaminem przez Sponsora albo Organizatora Konkursu, 

d) wyraża zgodę na oznaczenie Pracy Konkursowej imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu lub też 

udostępnieniem jej anonimowo w zależności od decyzji Organizatora, 

e) powierza Organizatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego nad rozpowszechnieniem 

Pracy Konkursowej w zakresie rozpowszechniania, o którym mowa w ust. 1 punkt b oraz w razie 

potrzeby zobowiązuje się na wezwanie Organizatora do osobistego nieodpłatnego sprawowania 

nadzoru autorskiego nad Pracą Konkursową. 

f) jeśli na zdjęciu występują osoby trzecie, posiada ich zgodę na umieszczenie pracy w Konkursie, 

odznaczając odpowiednie oświadczenie, w przeciwnym razie praca nie będzie przyjęta do Konkursu. 

g) W razie konieczności, Laureat Nagrody na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia w 

zakresie określonym w ust. 3 powyżej lub umowę potwierdzającą udzielenie licencji, o której mowa  

w niniejszym paragrafie. 

 

 

 

 

§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych  w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest Colian Sp. 

z o.o. z siedzibą w Opatówku przy ul. Zdrojowej 1, 62-860 Opatówek. Administrator danych osobowych powierzy 

Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych. 

2. Organizator w imieniu Administratora danych osobowych / Administrator danych osobowych informuje, że: dane 

osobowe Uczestnika Konkursu pozyskane przez administratora danych osobowych, tj. imię i nazwisko Uczestnika, 

nick Uczestnika z Serwisu Instagram, adres zamieszkania Uczestnika lub adres do doręczeń, adres poczty 

elektronicznej Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, numer konta bankowego Uczestnika, wizerunek z Pracy 

Konkursowej Uczestnika są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w 

celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, 

ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ewentualnej publikacji zwycięskich 

Prac Konkursowych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych 

ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu (w szczególności obowiązków podatkowych) , także 

w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń 

lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem 

Uczestnika do Konkursu,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), pkt. c) art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 („RODO”) oraz przepisów 

powszechnie obowiązujących. 

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

przysługuje: 

a) prawo dostępu do podanych danych osobowych, 

b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, 

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, 

d) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, 

e) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na 

zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
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4. Oświadczenia o powyższym można złożyć w formie pisemnej na adres Colian Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku 

przy ul. Zdrojowej 1, 62-860 Opatówek ( „dane osobowe”). 

5. Uczestnikowi lub Osobom których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

sytuacji gdy Uczestnik lub Osoba której dane są przetwarzane uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z 

naruszeniem przepisów. 

6. Dane osobowe osób których dane są przetwarzane mogą być przekazane przez administratora innym 

podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom 

obsługującym administratora danych osobowych i Organizatora prawnie i księgowo. 

7. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Dane osobowe osób 

których dane są przetwarzane będą przechowywane do czasu realizacji celu zgody lub  ewentualnego cofnięcia 

zgody lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe 

Laureatów Nagrody mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości 

wymaganej przepisami prawa. 

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

§ 10 

Reklamacje 

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność 

Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i 

dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu 

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej na adres: Advalue Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 

Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Grześki grają i latają” lub w formie wiadomości 

e-mail przesłanej na adres: grzeski@advalue.pl z dopiskiem: „Reklamacja – Grześki grają i latają”. Ostateczny 

termin przyjmowania reklamacji to 31.08.2020 r. 

3. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika Konkursu. 

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nick używany na Serwisie Instagram, dokładny adres do 

korespondencji z osobą składającą reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji, oczekiwania 

dotyczące sposobu naprawy szkody. 

5. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Komisję Konkursową, która dokłada wszelkich starań, aby 

obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich 

okoliczności sprawy. 

6. O wyniku reklamacji osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana drogą mailową lub listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni 

roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź 

nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, reklamację uznaje się za dostarczoną. 

7. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień 

Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. 

 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres  

grzeski@advalue.pl z informacją o takiej rezygnacji oraz danymi identyfikującymi w stopniu dostatecznym 

Zgłoszenie rezygnującego Uczestnika Konkursu, tj. następującymi danymi: nick Uczestnika Konkursu na Serwisie 
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Instagram, data dodania Pracy Konkursowej, której dotyczy Zgłoszenie. Rezygnacja w przypadku Laureata 

Nagrody powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która przechodzi do puli Nagród lub pozostaje do 

dyspozycji Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu z następujących ważnych przyczyn: 

a) wprowadzenie zmian mających na celu uniemożliwienie udziału w Konkursie w sposób sprzeczny 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem; 

b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływa na Konkurs lub treść 

Regulaminu; 

c) wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia 

sądu lub decyzji organu administracji  

z zastrzeżeniem jednak, iż przedmiotowa zmiana nie wpłynie na prawa nabyte osób biorących udział w 

Konkursie, w tym jego Uczestników oraz nie będzie pogarszać warunków Konkursu. O zmianie Regulaminu 

Organizator powiadomi za pośrednictwem posta na Serwisie Instagram instagram.com/grzeskigrajailataja.  

Zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie w terminie do 7 dni po publikacji zmiany. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2020 r. 


