REGULAMIN KONKURSU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady konkursu prowadzonego pod
nazwą [Gardena Dekoracje].
2. Organizatorem konkursu jest HUSQVARNA POLAND Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wysockiego 15B (03-371 Warszawa)
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 247636, nr NIP: 524-25-60-627 (dalej zwana również
Organizatorem).
3. Konkurs odbywa się w okresie od [25.06.2019] do [02.07.2019].
4. Konkurs obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
WARUNKI KONKURSU
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która do dnia [02.06.2019] na
portalu społecznościowym Facebook (na profilu Gardena.Polska znajdującym się pod
adresem internetowym https://pl-pl.facebook.com/Gardena.Polska/, pod postem
zawierającym informacje nt. konkursu) umieści w komentarzu fotografię własnoręcznie
wykonanej dekoracji ogrodowej w dowolnej kompozycji.
2. Każdy z uczestników może zamieścić maksymalnie 3 fotografie.
3. Do fotografii, o której mowa w ust. 1 powyżej Uczestnikowi musi przysługiwać pełnia
autorskich praw majątkowych i osobistych.
4. Spośród nadesłanych zdjęć Organizator wybierze jedno, którego autor zostanie
nagrodzony.
§3
NAGRODY
1. Organizator dla Uczestnika, którego zdjęcie zostanie wybrane przewidział nagrodę
rzeczową do wyboru przez Zwycięzcę w postaci:
- zestawu marki GARDENA city gardening automatyczna konewka (art. Nr 1265-20)
lub
- zestawu city gardening automatyczna konewka do skrzynek balkonowych (1407-20).
Dodatkowo Organizator przewidział dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród. Nagroda
pieniężna nie będzie wydawana Zwycięzcy, a zostanie przekazana na konto właściwego
Urzędu Skarbowego przez Husqvarna Poland Sp. z o.o.
Dodatkowa nagroda pieniężna przy wyborze zestawu 1265-20 wynosi 45,77 zł (słownie
czterdzieści pięć zł 77 groszy)
Dodatkowa nagroda pieniężna przy wyborze zestawu 1407-20 wynosi 58,77 zł (słownie
pięćdziesiąt osiem zł 77 groszy).

2. Organizator zobowiązuje się według swego swobodnego uznania wyłonić zdjęcie, którego
autora nagrodzi. Decyzja w przedmiocie nagrodzonego zdjęcia zostanie ogłoszona do
dnia [09.07.2019].
3. Wydanie nagród będzie następowało w terminie [7 dni] od dnia ogłoszenia listy
zwycięzców na profilu Gardena.Polska.
4. W celu wydania nagród lub zmiany sposobu ich wydania Organizator podejmie kontakt z
Uczestnikiem za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

§4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia 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 (RODO). Dane będą
przetwarzane także w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z konkursem, co
stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
2. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom
powiązanym, dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podmiotom zajmującym się
obsługą prawną Administratora.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz
przechowywania związanych z nim dokumentów rozliczeniowych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane do wzięcia udziału w
Konkursie. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie
stosuje profilowania.
6. Wszelkie wątpliwości i zapytania Uczestników dotyczące kwestii odbioru Nagrody,
podania swoich danych osobowych i udzielania zgody na ich przetwarzanie mogą być
zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gardena@husavarna.com.pl.
§5
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu objętego niniejszym regulaminem mogą być
zgłaszane Organizatorowi pisemnie na adres Organizatora, tj. ul. Wysockiego 15B (03-

371 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
gardena@husavarna.com.pl z dopiskiem konkurs – Konkurs Gardena.

na

adres

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, powinna ona zawierać imię i nazwisko
reklamującego, adres do korespondencji oraz opis i przyczyny reklamacji.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany pisemnie listem na
podany przez reklamującego adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail, o ile
reklamujący wystąpił z takim wnioskiem.
4. Zapytania o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących konkursu można kierować do
Organizatora pod numerem telefonu: 22 330 96 00 (koszt połączenia jest zgodny ze
stawką operatora).

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych
Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa
polskiego. W relacjach Organizatora z Uczestnikami stosuje się język polski.
2. Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu
wnoszący pozew może ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.), której tekst
jest dostępny m.in. w serwisie internetowym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
http://isap.sejm.gov.pl/ .
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2019.
4. Organizator informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani
przeprowadzany przez serwis Facebook (Facebook, Inc. Z siedzibą w Menlo Park,
Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki) ani z nim związany. Facebook nie ponosi
odpowiedzialności za organizację i prowadzenie niniejszego konkursu.

