
REGULAMIN

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem KONKURSU jest Piotr Potocki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Potoc ki 

„Ecoline” z siedzibą w Krośnie przy ul. Kazimierza Pużaka 16c, 38–400 Krosno, zwany w dalszej części Regu-

laminu Organizatorem.

Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony Organizatora znajdującej się pod adresem https://

www.facebook.com/ecolinekrosno (zwana dalej: „Fanpage Ecoline”), zamieszczonej w serwisie Facebook.

2. 

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powią-

zany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook nie pono-

si jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe 

wymagane i powierzane przez Użytkowników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

Wszelkie pytania, skargi oraz reklamacje związane z konkursem powinny być rozwiązywane z Organizatorem 

konkursu, a nie z portalem Facebook. 

3. 

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie 

podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.  

4. 

Konkurs trwa od 17.11.2020 r. od godz. 12.00 do 31.12.2020 r. do godz. 23:59.5. 

Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.6. 

W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowa-

dzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (zwane dalej: „Profilem”). Uczestnik może brać udział w Kon-

kursie jedynie przy użyciu jednego Profilu. Dane zawarte na Profilu (imię i nazwisko) muszą być prawdziwe 

i zgodne z rzeczywistością.

3. 

§2

UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

które są osobami pełnoletnimi (zwane dalej: „Uczestnikiem”).

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora  oraz ich członkowie najbliż-

szych rodzin (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo) oraz innych podmiotów biorących bezpośredni 

udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.  W przypadku, gdy  Organizator 

stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie 

ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
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6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest autorem opublikowanych przez siebie zdjęć przedmio-

tu konkursowego i przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawa autorskie tychże zdjęć.

Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu. 

Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących warunków:

7. 

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem konkursu (przesłanie zdjęcia oznacza jego akceptację) 

b) przesłania zdjęć przedmiotu do pomalowania w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 17.11.2020 r. 

lub za pomocą formularza dostępnego na stronie https://ecoline.com.pl/home/konkurs/

Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.5. 

Uczestnik podczas trwania Konkursu może przesłać zdjęcia tylko jednego przedmiotu konkursowego. Jedno 

zdjęcie nie może przekraczać 8 MB. W przypadku dodania zdjęć więcej niż jednego przedmiotu konkursowego 

Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie ostatnie chronologicznie zgłoszone zdjęcie przedmiotu konkur-

sowego Uczestnika.

4. 

a) Pierwszą (główną) nagrodą jest ufundowanie farby proszkowej w wybranym przez Zwycięzcę Konkursu 

kolorze, spośród dostępnych kolorów RAL zamieszczonych na liście farb, stanowiący Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu oraz bezpłatne pomalowanie wybranego przedmiotu konkursowego przez Ecoline. 

b) Drugą nagrodą jest ufundowanie farby proszkowej do pomalowana wybranego przedmiotu konkursowego,

z listy farb dostępnej w Załączniku nr 1. 

§3

NAGRODY

1. W Konkursie przyznane zostaną 2 (dwie) następujące nagrody:

3. Jednemu Uczestnikowi rywalizacji konkursowej może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

2. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia 

ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Wartość nagród nie przekracza 700 zł. Laureat Konkursu nie ma prawa do 

przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§4

ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestników jest przesłanie zdjęcia najciekawszego przedmiotu konkursowego do pomalowania.

2. Zgłaszany przedmiot musi mieścić się na palecie euro (1200 x 800 mm) a jego waga nie może przekraczać 80kg. 

3. Zgłaszany przedmiot musi spełniać wymagania dla elementów przeznaczonych do malowania  ujętych 

w Ogólnych warunkach współpracy i odbioru powłok lakierniczych proszkowych dostępnych na stronie:

https://ecoline.com.pl/wp-content/uploads/2020/10/Ogolne-warunki-wspolpracy.pdf
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Wybierając zwycięzców, Organizator kierować się będzie oryginalnością zgłoszonych przedmiotów konkurso-

wych i będzie brał pod uwagę wyłącznie te, które zostały przesłane w regulaminowym czasie określonym 

w §1 ust.5 Regulaminu.

6. 

Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jeden przedmiot do pomalowania.4. 

Organizator w ramach Konkursu nie pokrywa kosztów transportu, zwycięzca dostarcza i odbiera przedmiot na 

własny koszt z wyjątkiem drugiej nagrody konkursowej (określonej w §3 ust. 1 lit. b) Regulaminu, gdzie Organi-

zator może wysłać bądź dostarczyć nagrodę na własny koszt. 

5. 

§5

PUBLIKACJA WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD

1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość w komentarzu na Fanpage Ecoline 

lub telefonicznie bądź e-mailowo na podany adres, jeśli zgłoszenie nastąpiło poprzez formularz dostępny na 

stronie Organizatora w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

2. Zwycięzcy zostaną poproszeni o wysłanie e-maila na podany adres, a następnie podanie drogą e-mailową 

4. Zwycięzca musi dostarczyć przedmiot do pomalowania w terminie do 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników 

przez Organizatora do firmy Ecoline, 38-400 Krosno, ul. Lotników 15.  

5. Organizator wyda pomalowany, zwycięski przedmiot właścicielowi w terminie do 14 dni licząc od dnia dostar-

czenia (określony w §5 ust. 4) Regulaminu. Za nieodebranie pomalowanego towaru przez 30 dni Organizator 

może naliczyć karę umowną za każdy dzień przechowywania. 

danych adresowych (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) niezbędnych do przekazania Nagrody. 

3. Nienadesłanie przez zwycięzcę Konkursu danych określonych w ust. 2 powyżej w terminie 3 dni roboczych od 

zamieszczenia komentarza określonego w ust. 1 powyżej jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez 

zwycięzcę uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania 

tej nagrody.

§6

NADZÓR I REKLAMACJE

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową 

komisję konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana dalej: „Komisją”).

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi drogą e-mailową na adres:

marketing@ecoline.com.pl. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
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Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i zawierać 

imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu 

powyżej będą odrzucone.

4. 

Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na adres podany 

w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

5. 

§7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.6. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 unijnego 

Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu świadczonych usług:

a) Uczestnictwa w Konkursie.

b) Rozpatrywania reklamacji.

c) Przekazania bądź przesłania nagrody do laureata Konkursu – na czas niezbędny do dokonania wysyłki nagrody.

2. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Potocki, prowadzący działalność gospodarczą pod 

3. Zadania oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze wykonujemy na podstawie powszechnie obowią-

zujących przepisów prawa.

5. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

(poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to wynikało 

z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

4. Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 

odrębnych umów, a w szczególności:

a) podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu 

Administratora, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy - niezbędnych dla działalności 

Administratora, 

b) uprawnione organy publiczne, lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania 

ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

firmą Piotr Potocki „Ecoline” z siedzibą w Krośnie przy ul. Kazimierza Pużaka 16c, 38-400 Krosno, o następu-

jących danych kontaktowych:

adres: Ecoline, ul. Kazimierza Pużaka 16c, 38-400 Krosno

e-mail: joanna.gradowicz@ecoline.com.pl

telefon: +48 797 028 173
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Uwzględniając wyżej wskazany cel/cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i obowiązki prawne 

ciążących na Administratorze danych – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim

przepisy prawa nakazują Administratorowi danych, przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem 

Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

6. 

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

– prawo dostępu do przetwarzanych danych,

– prawo do  sprostowania danych, 

– prawo  do usunięcia  danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

   z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym, 

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konkursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorsze-

nie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czyn-

ności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.
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