
Regulamin konkursu 

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Jak oszczędzasz wodę?”, 

zwanego dalej „Konkursem” 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest firma VALVEX Sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 

adres: ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, KRS: 0000026818, NIP: 735-00-24-499. 2, zwana dalej 

„Organizatorem konkursu”. 

2. Konkurs przeprowadzony jest poprzez oficjalny fanpage firmy VALVEX w serwisie Facebook 

https://www.facebook.com/Valvex/, ale nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 

przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnej pracy zgłoszonej w konkursie „Jak oszczędzasz 

wodę?”. 

III. Uczestnictwo 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych zamieszkujące obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy VALVEX, osoby współpracujące z VALVEX na 

podstawie umów o dzieło, zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się 

przepis o umowie zlecenia, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz 

rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i 

dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 4. Uczestnicy obowiązani są do 

przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu uzasadnia dyskwalifikację 

Uczestnika.  

IV. Zasady konkursu 

1. Zadanie Konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu do postu konkursowego na fanpage’u 

VALVEX zdjęcia lub filmu, które w kreatywny sposób przedstawia, w jak Uczestnik na co dzień oszczędza 

wodę – dalej zwane „Zgłoszeniem”.  Nagrodzone zostaną 3 najbardziej kreatywne zgłoszenia w ocenie 

Komisji Konkursowej. 

2. Organizator konkursu powoła Komisję Konkursową, składającą się z trzech pracowników, której 

zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców 

Konkursu. 

3. Spośród dodanych w Konkursie komentarzy Komisja Konkursowa wyłoni trzy najbardziej kreatywne, 

które zostaną nagrodzone. 

4. Odpowiedzi niecenzuralne będą usuwane z fanpage’a i nie będą brały udziału w konkursie.  

5. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

postanowień niniejszego Regulaminu, jak również jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika 

oświadczenia, że: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości 



Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób 

ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez Fundatora z Zadania 

Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, 

tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać 

wykorzystane na potrzeby reklamy marki VALVEX w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki 

obejmuje licencja). 

V. Termin składania prac konkursowych 

1. Konkurs rozpoczyna się 22 kwietnia 2022 roku. 

2. Konkurs trwa do 26 kwietnia 2022 roku. 

3. Uczestnik Konkursu i tym samym autor zgłoszenia biorącego udział w Konkursie, stanowiącego 

utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) („Zgłoszenie”) - akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na 

przeniesienie nieodpłatnie na Organizatora ogółu majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia w 

zakresie: przechowywania, wprowadzania do pamięci komputera, powielania dowolnymi technikami, 

publikowania w dowolnej formie i konfiguracji, udostępniania podmiotom trzecim oraz zobowiązuje 

się wobec Organizatora do niewykonywania osobistych autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia. 

VI. Rodzaj nagród 

1. Nagrodami w konkursie są trzy baterie umywalkowe CADIA marki VALVEX o kodzie 2412300, każda 

o wartości  katalogowej 339,00 PLN netto. 

2. Fundatorem Nagrody jest firma VALVEX S.A. 

3. Do wartości nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 

zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w 

kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota 

dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę 

podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Konkursie. Fundator nagród, jako płatnik 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi nagrody 

obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy 

należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi konkursu wszelkie 

dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków. 

4. Nagroda nie podlega wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę. 

5. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez laureata do 21 dni roboczych od daty 

zakończenia Konkursu. 

VII. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości. 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu, poprzez oznaczenie zwycięskich uczestników, nastąpi do siedmiu dni 

po zakończeniu konkursu, na fanpage’u VALVEX na Facebooku. 

2. Po wyłonieniu zwycięzcy Konkursu nagrodzeni Uczestnicy prześlą Organizatorowi swoje dane 

kontaktowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania (na jaki ma zostać wysłana Nagroda), numer 

telefonu kontaktowego oraz dane konieczne do dokonania rozliczeń podatkowych, tj. adres 

zameldowania lub zamieszkania, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu stosownie do ust. 

1 powyżej. 



3. Wraz z ww. danymi Uczestnik przesyła klauzulę o poniżej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie, na potrzeby konkursu pod nazwą 

„Jak oszczędzasz wodę?”. 

Brak zamieszczenia klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczny z brakiem 

przekazania danych przez Uczestnika. 

4. W razie nieotrzymania przez Organizatora niezbędnych danych od zwycięskich Uczestników 

Konkursu oraz niemożności skontaktowania się z nimi przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu w sposób określony w ust. 1 powyżej oraz powtórzenia opisanej 

procedury ponownie 1 (jeden) raz, Komisja Konkursowa może wybrać kolejne Zgłoszenie i wyłonić 

nowego Zwycięskiego Uczestnika Konkursu. 

5. Nagroda zostanie przesłana Zwycięskim Uczestnikom Konkursu przez Organizatora za 

pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany przez Zwycięskiego Uczestnika Konkursu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zwycięskiego Uczestnika Konkursu 

niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych 

koniecznych do dokonania rozliczeń, w tym zmianę tych danych bez powiadomienia Organizatora 

przed wysłaniem Nagrody. 

VIII. Postanowienie końcowe 

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w 

harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach 

Organizator będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na fanpage VALVEX na Facebooku. 

3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres VALVEX Sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 

adres: ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, z dopiskiem „Konkurs - Jak oszczędzasz wodę?” w terminie 

7 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacja powinna zawierać wyjaśnienie jej przyczyn oraz 

dokładne dane osobowe Uczestnika. Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 15 dni od ich doręczenia na podstawie niniejszego 

regulaminu. Odpowiedź na reklamację VALVEX przekazuje pisemnie na adres wskazany przez 

Uczestnika. 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na fanpage’u VALVEX na Facebooku oraz w siedzibie VALVEX. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 

inne przepisy prawa. 

7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby VALVEX. 

IX. Przetwarzanie danych osobowych: 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

Uczestnika pozostawionych w komentarzu. 

2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników w komentarzach, jest VALVEX 

S.A z siedzibą w Jordanowie. Dane osobowe przekazane VALVEX przez Uczestników Konkursu będą 

przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingowych. Dane osobowe mogą być 

także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 



administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwi laureatowi otrzymanie nagrody. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik jest autorem i posiada 

prawa autorskie do materiału zgłoszonego w Konkursie, jak również, że materiał ten nie narusza praw 

autorskich osób trzecich. 

4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się 

poprzez adres e-mail: politykaprywatnosci@valvex.com lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

5. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w celu: 

a. prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu podstawą przetwarzania jest konieczność 

wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu (art. 6 ust. 1b RODO) 

b. w celu dochodzenia roszczeń - podstawą przetwarzania jest konieczność realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO), 

c. w celu archiwizacyjnym – podstawą przetwarzania jest konieczność realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości 

świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie. 

7. Uczestnik ma prawo: 

a. dostępu do podanych danych w związku z udziałem w Programie i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

b. do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora przekazanych mu danych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli 

są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie 

odbywa się w sposób zautomatyzowany. Uczestnik ma prawo przesłać te dane innemu 

administratorowi danych, 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

8. Uczestnik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na 

adres:politykaprywatnosci@valvex.com lub pocztą tradycyjną na adres: VALVEX Sp. z o.o. z siedzibą w 

Jordanowie, adres: ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów 

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do 

udziału w Konkursie i realizacji postanowień Regulaminu. 

10. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają procesowi zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

przez Administratora, w tym profilowaniu. 

 

 


