
 

 

Regulamin konkursu „Niepołomickie Bociany” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się konkurs „niepołomickie 
bociany”. 

2. Organizatorem Konkursu na nadanie imion dla młodych bocianów z lęgu w sezonie 2021 (zwanego 
dalej “Konkursem”), jest Fiberway Sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach,  przy ul. Jagiellońskiej 6,  
wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000396676, posiadająca NIP 6832076407, REGON 122410479, kapitał 
zakładowy 24.000,00 zł, stronę internetową: www.fiberway.pl, e-mail: biuro@fiberway.pl oraz numer 
telefonu: 123 12 12 13 (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Fundatorem nagród jest Organizator. 

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator 
(art. 6 ust. 1 lit. b) i f) „RODO”). 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, 
ich zmian bądź usunięcia. 

6. Konkurs jest prowadzony wyłącznie na stronie www.facebook.com/fiberyourway (zwanej dalej 
“Fanpage”). 

7. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane 
z organizacją Konkursu na łamach serwisu. 

8. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook 
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 
kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i 
posiadający aktywne konto z prawdziwymi danymi osobowymi w serwisie Facebook.com (dalej: 
„Uczestnik”). 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego 
zaakceptowaniem w całości. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 
Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 
udziału w Konkursie. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby pozostające 
z Organizatorem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o 
zleceniu, oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

 

§ 3. NAGRODA 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają cztery równorzędne nagrody w formie gadżetów: kamerka internetowa 
Xiaomi Mi IMILAB Webcam, bezprzewodowa myszka Logitech oraz pendrive GoodRAM o pojemności 8 
Gb 

2. Ten sam Uczestnik może zostać zdobywcą co najwyżej jednej nagrody. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo przyznania nagród pocieszenia. 
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4. Kwestie podatkowe zostaną rozstrzygnięte zgodnie z zasadami obowiązującego prawa. 

5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju, nie może 
również przekazać Nagrody na rzecz osób trzecich. 

6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 
jakakolwiek inna nagroda. 

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest przeprowadzany w serwisie Facebook od dnia 10.06.2021r. do 18.06.2021r. 

2. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu 
społecznościowym Facebook na profilu organizatora pod adresem www.facebook.com/ fiberyourway 

3. Celem Konkursu jest nadanie imion dla 2 młodych bocianów z lęgu w sezonie 2021 w Niepołomicach. 

4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod postem konkursowym) 
propozycji imienia bociana (w formie która pozwala dopasować żeński lub męski odpowiednik) w 
terminie od 10.06.2021 do 18.06.2021 do godz. 13:00. Imię nie może naruszać przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, zawierać  w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych za 
obraźliwe, lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszać prawa osób 
trzecich (w tym  w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).   

 

 

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 4. 
ust. 4 Regulaminu. 

3. Nagrodzone zostaną 2 propozycje imion zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym, które 
otrzymają najwięcej polubień od użytkowników portalu Facebook.com. 

4. Spośród  6 propozycji z największa liczbą głosów/lików umieszczonych pod postem konkursowym jury 
konkursowe wybierze dwa zwycięskie imiona. 

5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona w komentarzu do postu konkursowego na 
stronie  www.facebook.com/fiberyourway w dniu 19.06.2021 r. do godz. 15:00. 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu 
zakończenia konkursu. 

7. Warunkiem uzyskania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 3 dni roboczych 
od ogłoszenia wyników Konkursu na  www.facebook.com/fiberyourway wiadomości prywatnej z 
następującymi danymi: 

a. Imię i nazwisko 

b. Adres do korespondencji 

c. Numer telefonu do kontaktu  

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu 
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do 
nagrody. 

http://www.facebook.com/LasyPanstwoweLodz
http://www.facebook.com/fiberyourway
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9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7. 

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej na 
adres wskazany przez Uczestnika. 

 

 

 

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, 
w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w 
szczególności, jeśli ten nie podał prawidłowego adresu korespondencji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności 
uczestników, którzy: 

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na 
portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie 
tekstowej, jak i graficznej); 

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 
z zasadami Facebooka; 

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób 
trzecich; 

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu; 

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze 
strony Facebook. 

 

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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) wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 

3. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”; 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”. 



 

 

4. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego, 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z 
naruszeniem przepisów „RODO”. 

7. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie wypowiedzi pod postem do celów marketingowych 
Organizatora. 

 

§ 8. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w 
Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności 
intelektualnej. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w 
materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.  

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Organizatora pod adresem: „Centrum Pod 
Zegarem” Plac Kazimierza Wielkiego 11, 32-005 Niepołomice oraz na stronie internetowej w zakładce 
dokumenty. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków 
uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na stronie Organizatora. W 
przypadku zmiany Regulaminu na profilu Organizatora w serwisie Facebook pojawi się stosowny 
komunikat. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.  

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na profilu Organizatora w serwisie 
Facebook. 


