
REGULAMIN KONKURSU „Uśmiechnij się do PlasterTynka!” 
z dnia 1 czerwca 2019 

  
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie "Uśmiechnij 
się do PlasterTynka!". 
2. Organizatorem Konkursu "Uśmiechnij się do PlasterTynka!" (zwanym dalej “Konkursem”), jest 
firma FHU HESystem COKOM2 Przemysław Hes z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. 
Konstytucji 3 Maja 9/11 posiadająca nr NIP 773-165-11-41 (zwana dalej „Organizatorem”). 
2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, sponsorowany przez serwis Facebook. Konkurs 
nie jest organizowany z udziałem serwisu Facebook, który nie ponosi odpowiedzialności za 
prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować 
wyłącznie do Organizatora. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, 
Inc. 
4. Konkurs jest prowadzony na stronie 
https://www.facebook.com/PlasterTynk-657519411342462/ (zwanej dalej “Fanpage”). 
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry 
losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 
2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) 
6. Konkurs organizowany jest w celu promocji wyrobów FHU HESystem COKOM2 Przemysław 
Hes wśród konsumentów. 
 

§ 2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 
1. Konkurs trwa od dnia 6 lipca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku włącznie. 
2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia do konkursu będą 
przyjmowane za pośrednictwem serwisu Facebook, na profilu PlasterTynk prowadzonym pod 
adresem: https://www.facebook.com/PlasterTynk-657519411342462/ 
 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej “Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, 
konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, będąca użytkownikiem  i posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook.com; która 
zaakceptowała niniejszy Regulamin. 
2. Uczestnik oświadcza, że: 
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 
Konkursu; 
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 
Facebook; 
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w 
Konkursie; 
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 
g. zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem; 
h. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

https://www.facebook.com/PlasterTynk-657519411342462/
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3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest umieszczenie w komentarzu (zwanym dalej 
Zgłoszeniem) zdjęcia własnego autorstwa.  
4. Każdy Uczestnik Konkursu może umieścić tylko jedno Zgłoszenie. Zgłoszenia na rzecz innej 
osoby oraz wspólne Zgłoszenia nie będą akceptowane. 
5. Niedopuszczalne jest przesyłanie Zgłoszeń: 
a. zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego 
b. zawierających treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe 
c. naruszające prawa innych osób np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste 
innych osób 
d. naruszające dobre obyczaje 
e. niezgodnych z Regulaminem 
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usuwania Zgłoszeń, o których mowa w 
punkcie 5 powyżej. Zgłoszenia, o których mowa w punkcie 5. powyżej nie biorą udziału w 
Konkursie. 
7. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą 
zdjęcia umieszczonego w Zgłoszeniu  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że 
przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęcia umieszczonego w Zgłoszeniu  wraz 
z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie zdjęcia umieszczonego w Zgłoszeniu. 
8. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika, który 
wygra nagrodę główną (zwanego dalej Zwycięzcą nagrody głównej) prawo do korzystania, na 
zasadzie licencji niewyłącznej, z umieszczonych przez Zwycięzcę w ramach Konkursu Zgłoszeń, 
będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu. 
9. Licencja niewyłączna do Zgłoszenia Zwycięzcy nagrody głównej udzielana jest bez ograniczeń 
terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, na następujących polach 
eksploatacji: 
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną 
techniką, w tym techniką cyfrową 
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na 
których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo 
egzemplarzy. 
10. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Zgłoszenia Zwycięzcy nagrody głównej do 
prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych. 
11. Zwycięzca nagrody głównej ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wysunięcia przez 
osoby trzecie roszczeń w związku z wykorzystaniem przez Organizatora, do których prawa nabył 
na mocy Regulaminu. 
12. Zwycięzca nagrody głównej wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw 
zależnych do Zgłoszenia i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego 
osoba lub podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z 
innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz 
zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania. 
 

 
§ 4. NAGRODA I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY 

1. W konkursie przewidziano jedną Nagrodę główną, oraz piętnaście nagród dodatkowych - dla 
zwycięzców wyłonionych w sposób wskazany w punktach 4. i 5. poniżej. Nagrodą główną w 
Konkursie jest  dron model Dron OVERMAX X Bee Drone 9.0 GPS FULL HD WiFi FPV lub 
blender / mikser NutriBullet XXL 600W. Zwycięzca nagrody głównej będzie mógł wybrać, którą z 



wymienionych wyżej nagród (dron czy blender) chce otrzymać. Do Nagrody głównej Organizator 
przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości Nagrody głównej. Przed 
wydaniem Nagrody głównej Organizator nie wypłaci zwycięzcy, lecz potrąci część nagrody w 
postaci nagrody pieniężnej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 
fizycznych, na co Zwycięzca nagrody głównej wyraża zgodę. Zwycięzca nagrody głównej 
zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi wszelkich danych w takim zakresie, w jakim ich 
przekazanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora ciążących na nim obowiązków 
płatnika. Nagrodami dodatkowymi są: 5 kuponów rabatowych uprawniających do 10% obniżki 
cen produktów dostępnych w sklepie sklep.plastmaker.com.pl oraz 10 kuponów rabatowych 
uprawniających do 5% obniżki cen produktów dostępnych w sklepie sklep.plastmaker.com.pl. 
2. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego 
rodzaju. 
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 
jakakolwiek inna nagroda. 
4. Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją), która wyłoni 
Zwycięzców Konkursu. 
5. W ocenie przesłanych Zgłoszeń Komisja będzie stosowała łącznie następujące kryteria: 
a. pomysłowość 
b. kreatywność 
c. ilość reakcji użytkowników Facebook na Zgłoszenie 
6. Ogłoszenie wyniku Konkursu odbędzie się w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. 
Organizator ogłosi wynik na profilu Facebook: 
https://www.facebook.com/PlasterTynk-657519411342462/. 
7. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pośrednictwem serwisu Facebook poprzez 
wysłanie do nich wiadomości. 
8. Wydanie Nagrody głównej następuje poprzez jej wysłanie (na koszt Organizatora) za 
pośrednictwem firmy kurierskiej. Uczestnik, który zostanie Zwycięzcą zobowiązuje się do 
podania prawidłowych danych adresowych zawierających: imię i nazwisko, adres dostawy, 
numer telefonu w celu zorganizowania wysyłki Nagrody. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął z przyczyn niezależnych 
od Organizatora (np. zdarzenie losowe, brak możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w 
przypadku podania błędnych danych kontaktowych). 
9. Jeśli pomimo dochowania należytej staranności skontaktowanie się ze Zwycięzcą nie będzie 
możliwe, Organizator ma prawo wyłonić kolejnego Zwycięzcę. 
10. Organizator oświadcza, iż Nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.). 
 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest  FHU HESystem COKOM2 Przemysław 
Hes z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 9/11 posiadająca nr NIP 
773-165-11-41. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b, oraz f 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu 
przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagrody oraz rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
wydania Zwycięzcy Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do 
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

https://www.facebook.com/PlasterTynk-657519411342462/


2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: 
rodo@hesystem.pl. 
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji Konkursu. 
4. Dane osobowe Zwycięzcy nagrody głównej przechowywane będą przez okres 10 lat. Okres 
ten wynika z obowiązku przechowywania danych w firmach do celów rozliczeń skarbowych, oraz 
do celów dowodowych w przypadku zaistnienia roszczeń sądowych. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c 
oraz lit. f, a także Art. 17 ust.3 lit. e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane na czas 
trwania konkursu. 
5. Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych. 
6. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową wzięcia udziału w Konkursie. 
 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin jest dostępny do pobrania na urządzenie końcowe użytkownika w formacie .PDF 
pod adresem URL: plastertynk.pl/regulamin.pdf. Regulamin udostępniany jest również do wglądu 
w siedzibie Organizatora. 
2. Kontakt z Organizatorem w sprawach związanych z konkursem możliwy jest pod nr telefonu 
669 190 180 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 16:00. 
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie 
obowiązujące przepisy polskiego prawa. 
 


