REGULAMIN KONKURSU „Max Dream Travel”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Max Dream Travel” (dalej: „Konkurs”) jest P.P.H.
"KARWALA" EKSPORT-IMPORT SYLWESTER KARWALA Szarlejka, ul. Łukaszewicza
172 42-130 Wręczyca Wielka zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs zorganizowany jest na zlecenie P.P.H. "KARWALA" EKSPORT-IMPORT
SYLWESTER KARWALA Szarlejka, ul. Łukaszewicza 172 42-130 Wręczyca Wielka (dalej:
„Zleceniodawca” lub “Fundator”).
3. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem: serwisu społecznościowego
Facebook.
4. Wygraną w konkursie jest możliwość przetestowania przez okres 21 dni Fotelika Avionaut
Max Space (dalej „Nagroda”).
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany,
administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook.
Wszelkie informacje przekazywane przez osoby biorące udział w Konkursie powierzane są
Organizatorowi, Zleceniodawcy, a nie serwisowi Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie
oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek
odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu.
6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
7. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem
www.avionaut.com/regulamin-konkursu.pdf.
8. Przez dni robocze na potrzeby niniejszego Konkursu rozumie się dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 2 Przedmiot i czas Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi (dalej: “Odpowiedź”) na pytanie: “Wrzuć
zdjęcie lub opisz Waszą podróż marzeń”.
2. Pytanie zostanie umieszczone w zakresie postu konkursowego (dalej: “Post”).

3. Odpowiedź powinna być umieszczona pod Postem, w zakresie, którego, zadano pytanie
konkursowe.
4. Konkurs rozpoczyna się dnia: 21.01.2021r godz. 9:00 i kończy się w dniu 25.01.2021r godz.
23:59.
§3 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem,
mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
(„Uczestnik").
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy oraz innych
podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, jak również osoby najbliższe wobec
tych osób, to jest osoby będące wobec tych osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym,
rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku
przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: a) posiadać konto w serwisie Facebook
b) udzielić Odpowiedzi (w formie komentarza pod Postem).
5. Odpowiedź może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia
przez Komisję Konkursową, że nie spełnia ono wymogów Regulaminu lub w przypadku
zgłoszenia do Organizatora roszczeń związanych z Odpowiedzią przez osoby trzecie.
6. W zakresie Konkursu może zostać udzielona wyłącznie jedna Odpowiedź. W przypadku
udzielenia więcej niż jednej Odpowiedzi brana pod uwagę jest pierwsza Odpowiedź.
§ 4 Przebieg Konkursu
1. Spośród Odpowiedzi zostanie wyłonionych maksymalnie do 21 najlepszych w ocenie
powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej tj. najbardziej oryginalnych i
kreatywnych Odpowiedzi. Ocenie podlega warstwa słowna Odpowiedzi. Autorzy wyłonionych
Odpowiedzi uzyskują prawo do Nagrody stając się („Zwycięzcami”).
2. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
podejmowane są przez Komisję Konkursową.
3. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu, następuje w terminie do 01.02.2021
od zakończenia Konkursu w zakresie profilu Facebook Zleceniodawcy. 4. Informację o

wygranej Organizator wyśle w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wiadomości za
pośrednictwem serwisu Facebook (Messenger).
5. Zwycięzca zobowiązany jest uzupełnić formularz do którego link zostanie udostępniony
przez Organizatora. Formularz zawiera dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imienia i
nazwiska, adresu, pod który ma nastąpić doręczenie nagrody, numer telefonu kontaktowego.
Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych o których mowa w
zdaniu poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej
dyspozycji Fundatora.
6. Zwycięzca zobowiązany jest przed otrzymaniem nagrody o podpisanie oraz dostarczenie do
Organizatora podpisanej umowy o użyczeniu, która zostanie udostępniona przez Organizatora.
§ 5 Nagrody
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Zleceniodawca.
2. Nagrodami w Konkursie są: Avionaut Max Space Fotelik.
3. Liczba nagród jest ograniczona liczbą szklanek wskazaną w załączniku nr 1.
4. Nagrody zostaną wysłane na adres wskazany przez Zwycięzcę Konkursu w terminie do 14
dni od otrzymania informacji, o których mowa w § 4 ust. 5
6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent
pieniężny.
7. Nagroda zostanie przekazana na okres 21 dni (od daty dostarczenia). Po upływie tego czasu
Zwycięzca ma możliwość wykupienia fotelika Avionaut Max Space z 21% zniżką od ceny
rynkowej. Jeśli Zwycięzca nie zdecyduje się na zakup Nagrody proszony jest o niezwłoczny
kontakt z Organizatorem celem zawrotu Nagrody.
§ 6 Komisja Konkursowa
Komisja Konkursowa składa się z trzech członków będących przedstawicielami Organizatora
Konkursu.
§ 7 Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu
1. Przesłanie Odpowiedzi jest z: a) z zagwarantowaniem przez Uczestnika, że przysługują mu
wszelkie prawa własności intelektualnej do Odpowiedzi w tym wyłączne prawa autorskie

osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszona Odpowiedź jest przejawem oryginalnej,
własnej twórczości Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest
obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. b) udzieleniem przez
Uczestnika na rzecz Zleceniodawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do
udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, a w
szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – wytwarzania
określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi , w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo
egzemplarzami, na których Odpowiedź utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub
najmu oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób
inny niż określony w ppkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania,
odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w
szczególności poprzez Internet) c) zobowiązaniem się przez Uczestnika do niewykonywania
autorskich praw osobistych do Odpowiedzi względem Zleceniodawcy, w szczególności
wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Odpowiedzi bez podawania imienia, nazwiska lub
pseudonimu twórcy, d) z zagwarantowaniem przez Uczestnika, że poinformował znajomego,
którego oznaczył w Poście (dalej jako Znajomy) o przekazaniu danych osobowych na potrzeby
Konkursu jak również, że Znajomy zaakceptował niniejszy Regulamin, w tym zapoznał się z
informacją o przetwarzaniu danych osobowych wskazaną w § 8 poniżej.
2. Zleceniodawca jest uprawniony do wykonywania autorskich praw zależnych do
Odpowiedzi.
3. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzca, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego
przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi. Ustęp 1-2 powyżej
stosuje się odpowiednio.
4. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Odpowiedziach jakichkolwiek treści,
które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób
trzecich.

§8 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest P.P.H.
"KARWALA" EKSPORT-IMPORT SYLWESTER KARWALA Szarlejka, ul. Łukaszewicza
172 42-130 Wręczyca Wielka.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których
mowa poniżej należy kontaktować się z powołanym przez Zleceniodawcę Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: avionaut@avionaut.com lub pod adresem P.P.H.
"KARWALA" EKSPORT-IMPORT SYLWESTER KARWALA Szarlejka, ul. Łukaszewicza
172 42-130 Wręczyca Wielka
3. Organizator Konkursu - P.P.H. "KARWALA" EKSPORT-IMPORT SYLWESTER
KARWALA Szarlejka, ul. Łukaszewicza 172 42-130 Wręczyca Wielka jest podmiotem
przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyboru
Zwycięzców,

rozpatrywania ewentualnych reklamacji,

wydania nagród zgodnie z

Regulaminem, ogłoszenia listy Zwycięzców oraz w celu wykonania obowiązków
przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.
5. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w
szczególności Organizatorowi Konkurs tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi.
Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki
Nagrody.
6. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko/nazwę
profilu Uczestnika na portalu Facebook. Dane osobowe niezbędne do otrzymania nagrody
obejmują także ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego. Podanie wskazanych
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, wydania nagrody lub
rozpatrzenia reklamacji. Źródłem danych osobowych Znajomego jest Uczestnik.
7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje
niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z
akceptacją regulaminu Konkursu..
8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Zwycięzców Konkursu stanowi również
art. 6 ust. 1c RODO, jako że jest ono niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, wynikającego m.in. z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób składających reklamację w
Konkursie, nie będących Uczestnikami Konkursu stanowi art. 6 ust. 1f Rozporządzenia, jako
że jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci
obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz
przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z jego przeprowadzeniem.
Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przechowywane przez okres [okres
przechowywania danych osobowych] od zakończenia roku kalendarzowego, w którym
Konkurs został przeprowadzony z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
11. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania
oferty handlowej.
12. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
13. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
14. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, w tym RODO.
§ 9 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników (oraz osoby których
wizerunek znalazł się na zgłoszonych do konkursu zdjęciach) przez cały czas trwania konkursu
oraz w okresie 14 dni po jego zakończeniu, w formie pisemnej, listem poleconym na adres
P.P.H. "KARWALA" EKSPORT-IMPORT SYLWESTER KARWALA Szarlejka, ul.
Łukaszewicza 172 42-130 Wręczyca Wielka lub na adres poczty elektronicznej:
avionaut@avionaut.com.
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail,
adres korespondencyjny), wskazanie jej przyczyn.
3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia
reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za

pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja
Konkursowa.
4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w
Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, prób
oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje,
narażającego na szwank dobre imię Organizatora lub Zleceniodawcy, ich renomę lub interesy.
Wykluczony Uczestnik traci prawo do nagród w Konkursie.
3. Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku,
gdy ocena Odpowiedzi wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów
(oryginalność, kreatywność), nagrody nie zostaną przyznane.

