NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY REGULAMINU
1. Czas trwania konkursu: 29.03.2018-18.04.2018 r.
2. Zadaniem jest zamieszczenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia biurka.
3. Autorzy 5 najciekawszych propozycji otrzymają zestawy TB Clean.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30.04.2018 do godziny 18:00 pod postem konkursowym.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Mateusz Miernikowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Konceptika Mateusz Miernikowski, z siedzibą: ul. Wierzbowa 15/47, 50056 Wrocław, wpisany do
ewidencji CEIDG pod nr NIP 6252255056, zwany dalej „Organizatorem”. Organizator jest wydającym
nagrody w Konkursie i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego oraz ponosi
całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie podatkowe laureatów Konkursu związane
z wręczeniem im nagród w tym Konkursie jako płatnik podatku dochodowego z tytułu wygranych
w konkursie.
2 Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Serwisu Facebook.com w poście
konkursowym na profilu: Strefa TB, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/strefatb/,
zwanego dalej Profilem.
3. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba
fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski oraz posiadająca swój
profil na portalu Facebook wyłącznie z prawdziwymi danymi (imię i nazwisko oraz adres e-mail).
4. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski, na podstawie niniejszego „Regulaminu
Konkursu”.
5. Konkurs rozpocznie się 29.03.2018 wraz z publikacją posta konkursowego i zakończy się 18.04.2018
o godzinie 23:59.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z brania
udziału w Konkursie informując o tym Organizatora.
II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest potwierdzeniem
zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
b. Wyrazić zgodę na przetwarzanie zawartych w profilu osobowym w Serwisie Facebook.com
następujących informacji: imię, nazwisko, adres e-mail - do celów związanych z przeprowadzeniem
konkursu i wydaniem nagród.
2. Przebieg konkursu:
a. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest zamieszczenie w okresie trwania Konkursu
autorskiego komentarza pod konkursowym postem. Zadaniem uczestników jest zamieszczenie zdjęcia
swojego biurka pod postem konkursowym.

b. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury w składzie: Katarzyna Obiała – przedstawiciel firmy AB
Spółka Akcyjna oraz Katarzyna Bernat – przedstawiciel firmy Konceptika Mateusz Miernikowski, na
podstawie największej kreatywności i jego zgodności z treścią zadania konkursowego.
c. Autorzy 5 najciekawszych propozycji otrzymają zestawy TB Clean.
d. Uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę autorskich odpowiedzi w komentarzu pod
postem. Wszystkie z nich zostaną rozważone przez Jury oddzielnie. Nagroda zostanie przyznana za
wybraną jedną odpowiedź. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w całym
Konkursie.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
a. Akceptuje warunki Regulaminu Konkursu. Wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczonej
odpowiedzi w celach marketingowych przez Organizatora Konkursu oraz spółki AB S.A. z siedzibą w
Magnicach.
b. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o Ochronie Danych Osobowych;
c. Jest autorem/autorką zamieszczonych prac.
d. W przypadku wygranej, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie - z podaniem nazwiska
autora/autorki - przez Organizatora i spółkę AB S.A. z siedzibą w Magnicach nadesłanych odpowiedzi w
dowolnym czasie, formie i mediach, co też poświadczy wypełnioną zgodą na udostępnienie wizerunku.
4. Wymagania dotyczące uczestnictwa:
Zgłaszane odpowiedzi nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, zasad współżycia
społecznego, praw osób trzecich w szczególności praw autorskich, obowiązujących przepisów prawa
(w szczególności nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe i wulgarne, wyrażeń
z zakresu erotyki i/lub pornografii, materiałów rasistowskich promujących przemoc i/lub naruszających
prawo do prywatności, materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez
zgody ich właścicieli prawnych).
5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu. Wszelkie
naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Szkody spowodowane przez treści zamieszczone przez uczestników w Serwisie, niezgodne z
Regulaminem.
b. Połączenia internetowe wykorzystywane przez uczestnika, w szczególności za przerwanie,
zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia.
c. Stratę lub uszkodzenie treści przesłanych przez uczestnika do Serwisu Facebook drogą
elektroniczną, niewynikłe z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
d. Jakiekolwiek problemy związane z działaniem Serwisu Facebook.com niezależne od Organizatora.
2. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych
w związku z naruszeniem przez uczestnika regulaminu Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Konkursu jest Organizator. Dane
osobowe Uczestników Konkursu i laureatów będą przetwarzane w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone przez
Organizatora AB S.A., w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i w
celu prawidłowego przebiegu Konkursu.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania
nagrody. Uczestnikom Konkursu i laureatom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz
możliwości ich poprawiania i składania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w szczególności w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Konkursu i wydanie Nagród, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w prawidłowy sposób, co
pozostanie bez wpływu na prawa nabyte Uczestnika. Zmiany Regulaminu nie mogą pogorszyć sytuacji
Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia ich ogłoszenia. Informacja o zmianach będzie ogłaszana na
profilu https://www.facebook.com/strefatb.
IV. NAGRODY I WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrodami w konkursie są: 5 zestawów TB Clean:
a. Chusteczki nasączone TB Clean (100 sztuk tuba)
b. Sprzężone powietrze TB Clean 400 ml
c. płyn antybakteryjny TB Clean
2. Łączna wartość nagród nie przekracza 300 zł.
3. Nagrody zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem Kuriera. Laureaci w terminie 7 dni od
ogłoszenia zwycięzców zobowiązani są do przekazania za pośrednictwem wiadomości prywatnej:
a. zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt a powyżej, przez Organizatora oraz
spółkę AB S.A. z siedzibą w Magnicach, w celu wydania nagrody oraz rozliczenia podatku
dochodowego od nagrody w Konkursie, a także do przekazania zgody na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30.04.2017 do godziny 18:00 poprzez zamieszczenie
komentarza pod postem konkursowym.
5. Nie ma możliwości wymiany nagrody na życzenie zwycięzcy na ich równowartość pieniężną ani na
inną nagrodę rzeczową.
6. Nie ma możliwości przeniesienia praw do nagrody na osobę inną niż wybrana przez Jury.
7. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane kurierowi w ciągu 14 dni od otrzymania pełnych
danych od zwycięzcy konkursu, o których mowa w ust.3 powyżej. Do tego czasu należy doliczyć także
czas dostawy przez przewoźnika.
8. Wraz z Nagrodą opisaną w pkt 1 powyżej, laureat Konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną
w wysokości 11,11% wartości Nagrody udzielaną z przeznaczeniem na zapłatę przez wydającego
nagrody tj. Organizatora należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w
Konkursie. W razie zrzeczenia się nagród lub nieodebrania jej przez laureata, podatek od wygranej nie
będzie naliczany. Nie będzie także wypłacana dodatkowa nagroda pieniężna.

9. Część nagrody stanowiąca kwotę pieniężną nie zostanie przekazana laureatom, ale zostanie pobrana
przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako 10% zryczałtowany
podatek dochodowy od wygranej w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Uczestnikowi nagrody
spowodowane niepodaniem lub błędnym podaniem przez Uczestnika danych adresowych.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość do wykorzystania wizerunku zwycięzcy (zdjęcia umieszczone
na profilu zwycięzcy na portalu Facebook) w materiale promocyjnym opublikowanym na profilach
marki – zgodnie z wypełnioną zgodą na wykorzystanie wizerunku.
4. Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu. Konkurs nie jest
w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim
związany.
5. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 dni roboczych od
dnia ogłoszenia zwycięzców na adres e-mail: biuro@konceptika.pl Reklamacja powinna zawierać imię i
nazwisko oraz adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych od daty ich doręczenia.
Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Firma Konceptika Mateusz Miernikowski, będąca Organizatorem Konkursu nie przetwarza, nie
udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez
Użytkowników strony https://www.facebook.com/strefatb, gdzie odbywa się Konkurs.
Użycie danych użytkowników biorących udział w konkursie określone jest w Regulaminie Konkursu.
Strona https://www.facebook.com/strefatb, podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu
Facebook.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt e-mail:
biuro@konceptika.pl

