
Regulamin konkursu Fakturowni “Najdziwniejsze miejsce, w którym zdarzyło Ci
się wystawić fakturę”.

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu jest Fakturownia Sp. z o.o. 00-389 Warszawa, ul. Juliana

Smulikowskiego 6/8 NIP 5213704420 (dalej „Organizator").

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Fakturownia Sp. z o.o. 00-389

Warszawa, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 NIP 5213704420

3. Konkurs nie jest wspierany ani powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram

nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje

powinny być kierowane do Organizatora.

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.03.2022 i trwa do dnia 06.04.2022.

2. Uczestnicy są nagradzani za najciekawszą odpowiedź na pytanie “W jakim
najdziwniejszym miejscu wystawiłeś fakturę?”, zawartą w dodanym przez siebie

poście, w czasie obowiązywania konkursu.

Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej do dnia 13.04.2022.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu Organizator powołuje komisję

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i

postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby

wytypowane przez Organizatora: Przewodnicząca komisji - Agata Olejniczak oraz

członkowie: Maria Seta i Ewelina Rychlik.

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (dalej: Uczestnik), która:

1.1. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

1.3. nie jest w żaden sposób powiązana z Organizatorem,



1.4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

1.5. wykonała Zadanie Konkursowe,

1.6 posiada pełnię praw do wykorzystania utworu (zdjęcia) w Konkursie.

2. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone treści niezgodne z prawem.

3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1 - 2 stanowi

podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego

wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej

zwrotu.

4. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w

Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

§4. Zasady konkursu i przebieg

1. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram.

2. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1 Polubieniu posta konkursowego i udostępnieniu go na swojej relacji.

2.2 Opublikowaniu posta (dowolne zdjęcie, kreacja, grafika) na swoim profilu, z opisem

Najdziwniejszego miejsca, w którym Uczestnik wystawił fakturę.

2.3 W opisie należy zawrzeć hashtagi: #konkursfakturownia #konkurs #fakturownia
#grajzfakturownia i oznaczyć dwóch znajomych.

3. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 3

najciekawsze komentarze pod względem kreatywności i rozda 3 nagrody.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram do

maksymalnie 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

§5. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie są:

- Za pierwsze miejsce słuchawki Edifier W820NB.



- Za drugie miejsce głośnik przenośny Sencor Sirius SSS 6400N (czarny).

- Za trzecie miejsce powerbank Reinston 20000 mAh EPB027 (czarny).

3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na

portalu Instagram wysłaną z oficjalnego konta Fakturowni. Warunkiem otrzymania

nagrody będzie wysłanie prywatnej wiadomości zwrotnej na profil Fakturowni z adresem

e-mail. Na podany przez zwycięzców adres mailowy wyślemy prośbę o przekazanie

danych do wysyłki (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) wraz z

zatwierdzeniem RODO dt. przekazania danych osobowych do przewoźnika Inpost oraz

adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).

4. Po otrzymaniu wiadomości z informacją o wygranej, Uczestnik ma 48h na
przesłanie odpowiedzi zwrotnej zawierającej adres e-mail. Po tym czasie nagroda

przepada i zostanie wyłoniona kolejna osoba, w ramach zastępstwa. W przypadku

przesłania przez Laureata błędnego adresu e-mai i niemożności skontaktowania się z

nim, nagroda także przepada i wybierany jest na jego miejsce inny Zwycięzca.

5. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również

uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z

Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w

Konkursie.

§6. Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest  Fakturownia Sp. z o.o. 00-389

Warszawa, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 NIP 5213704420. Dane osobowe są

przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu

e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo

z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika

do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia

ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z

przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer

101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. 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. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych

osobowych przez Uczestnika jest konieczne do przekazania nagrody zdobytej w

Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma

w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem

https://fs.siteor.com/radgost/files/konkurs2022/Regulamin_konkursu_Fakturowni
_Instagram.pdf

2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.

3. Wartość nagród w Konkursie nie przekracza kwoty do nałożenia podatku.

4. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być

składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby

Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O

sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym

(o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą

elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania,

komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na

adres mailowy Organizatora: info@fakturownia.pl. Organizator ma obowiązek odnieść

się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

https://fs.siteor.com/radgost/files/konkurs2022/Regulamin_konkursu_Fakturowni_Instagram.pdf
https://fs.siteor.com/radgost/files/konkurs2022/Regulamin_konkursu_Fakturowni_Instagram.pdf

