
Regulamin konkursu na Facebooku 

 „Zrób zdjęcie na Jarmarku Świętojańskim i wygraj bon o wartości 100 zł” 

 

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady obowiązywania Konkursu 

„Zrób zdjęcie na Jarmarku Świętojańskim i wygraj bon o wartości 100 zł”, oraz prawa i obowiązki 

Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Zrób zdjęcie na Jarmarku Świętojańskim i wygraj bon o wartości 100 zł” 

(dalej: „Konkurs”) jest Spółka Targowiska spółka z o. o., z siedzibą w Poznaniu (61-483), przy ul. 

Góreckiej 104 (dalej; „Organizator”) 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.06.2021r. po ogłoszeniu przez Organizatora, publicznie w 

mediach społecznościowych informacji o rozpoczęciu Konkursu oraz równoczesnego 

udostępnienia Regulaminu Konkursu.  

3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest zamieszczenie w komentarzu pod postem o Konkursie 

zdjęcia wykonanego przez uczestnika na Jarmarku Świętojańskim w Poznaniu  i udostępnienie 

posta o Konkursie na własnym profilu na FB. 

4. Uczestnicy Konkursu przesyłają zdjęcia nie później niż do 20 czerwca 2021 r. Zdjęcia przesłane 

po terminie nie biorą udziału w Konkursie. 

5. Przesłanie Organizatorowi zdjęcia, jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz 

udzieleniem Organizatorowi licencji na korzystanie z przesłanego zdjęcia, w zakresie 

pozwalającym na dalsze rozpowszechnianie zdjęcia, w szczególności jego udostępnienie na 

fanpagu FB Organizatora.  

6. Przyjmuje się, iż Uczestnik przystępując do Konkursu i przesyłając zdjęcie, oświadcza, iż 

zapoznał się z niniejszym Regulaminem. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. W Konkursie może uczestniczyć tylko pełnoletnia osoba fizyczna (dalej: Uczestnik”) mająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, nie będąca związaną z Organizatorem żadnym stosunkiem 

prawnym.  

2. Z konkursu wyłączone są osoby zatrudnione przez Organizatora. Z uczestnictwa w Konkursie, 

wyłączeni są również handlujący i najmujący stoiska handlowe od Organizatora oraz partnerzy 

handlowi Organizatora. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych 

rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 



3. Jeżeli przesyłane w ramach konkursu zdjęcie zawiera wizerunek Uczestnika lub osoby trzeciej 

konieczne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(wizerunku) przez Organizatora.  

4. Udział w konkursie wymaga posiadania przez Uczestnika konta w serwisie społecznościowym 

Facebook.com 

5. Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie. 

6. Uczestnik bierze udział w Konkursie dobrowolnie i nieodpłatnie. 

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na 

adres wskazany w ust. 2 § 7 niniejszego Regulaminu, wskazując powody rezygnacji.  

 

§ 3 

Przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych. 

2. Organizator powołuje w swoich strukturach 3-osobowe jury.  

3. Spośród nadsyłanych prac, każdego dnia jury wyłania 1 zwycięskie zdjęcie w oparciu o 

następujące kryteria fotograficzne: kreatywność, kompozycja, kolorystyka, poprawność 

ekspozycji oraz merytoryczne podejście do tematu.  

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną w terminie 2 dni zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości 

prywatnej na  Facebooku oraz poprzez publiczny post na profilu Organizatora na platformie 

społecznościowej Facebook. 

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

6. Nagrodami w Konkursie są bony zakupowe każdy o wartości 100 zł netto, do zrealizowania u 

wystawców na Jarmarku Świętojańskim, na specjalnie oznaczonych przez Organizatora 

stanowiskach handlowych. 

7. Zwycięzcy  zobowiązani są do odpowiedzi na otrzymaną wiadomość w celu uzgodnienia terminu 

odbioru Nagrody. Odbiór nagrody możliwy będzie u pracownika Organizatora na terenie 

Jarmarku, w godzinach od 10.00 do 21.00, w dniach od 13 do 20 czerwca, po wcześniejszym 

umówieniu się telefonicznym (tel. 607 167 311) .  

8. Zwycięzca, który w terminie 2 dni od otrzymania wiadomości o wyłonieniu go jako zwycięzcy, nie 

przekaże Organizatorowi niezbędnych danych do wystawienia Nagrody, traci prawo do 

wykorzystania Nagrody.   

9. Zwycięzcy mogą zrealizować  swój bon zakupowy w terminie do dnia 27 czerwca 2021 tj. do 

ostatniego dnia trwania Jarmarku Świętojańskiego. 

10. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany  bonu zakupowego, na ekwiwalent pieniężny. 

11. Zwycięzca Konkursu odbiera swoja nagrodę wyłacznie osobiście. 

12. Zwycięzca może zrezygnować z odbioru bonu zakupowego poprzez wysłanie wiadomości na 

adres e-mailowy wskazany w ust. 2 § 7 Regulaminu.  Rezygnacja Zwycięzcy  powoduje utratę 

prawa do przyznanego bonu zakupowego.  

 



§ 4 

Dane osobowe 

 

1. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

udzielony w związku z Uczestnictwie w Konkursie, oraz informacji zamieszczonych na profilu 

społecznościowym Uczestnika Konkursu. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników 

przetwarzane są zgodnie z ustawą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. – RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) . 

3. Administrator jako przetwarzający dane osobowe oświadcza, iż dysponuje środkami, 

doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe 

wykonanie usług objętych Umową. Administrator  oświadcza, iż urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych są zgodne z 

wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 

4. Organizator przetwarza dane osobowe także w celu realizacji obowiązku prowadzenia 

sprawozdawczości finansowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czas przetwarzania wynosi 5 

lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy. 

5. Organizator przetwarza dane osobowe także w cel rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Czas przetwarzania danych zależny jest od czasu  złożenia i 

rozpatrywania reklamacji. 

6. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do udzielonych Organizatorowi danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik Konkursu ma także 

prawo do cofnięcia zgody, przeniesienia danych danych czy  wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych. 

7. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli 

zdaniem Użytkownika, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

8. Dane osobowe będą przekazywane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków 

wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym m.in. w celu przekazania  Nagrody.  

9. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być 

profilowane, w celu dostosowania naszej oferty. 

 

 

 



§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) wystąpienie zdarzeń, określanych mianem siły wyższej, które w efekcie uniemożliwią 

przeprowadzenie Konkursu bądź dostarczenie nagrody w postaci bonu zakupowego; 

b) niedoręczenie lub nieprzekazanie Uczestnikowi informacji o wygraniu Konkursu, z uwagi na 

problemy związane z obsługą platformy społecznościowej Facebooku.com, lub z uwagi na 

zdarzenia uniemożliwiające poprawne dostarczenie informacji o przyznaniu nagrody, które 

leżą po stronie dostawcy Internetowego; 

b) nie doręczenie lub nie przekazanie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem 

przez Uczestnika danych lub błędnym ich podaniem Organizatorowi; 

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z 

przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: biuro@targowiska.com.pl 

3. Organizator zastrzega, iż może zmienić niniejszy Regulamin, także w trakcie Konkursu, jeśli jest 

to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. W takiej sytuacji Organizator ogłasza 

publicznie na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook o zachodzących zmianach 

Regulaminu, równocześnie publikując zmieniony Regulamin, w taki sposób, iż każdy z 

Uczestników może zapoznać się z jego nową wersją. 

4. Wszelkie spory, które wynikną przy organizowaniu Konkursu i obowiązywania niniejszego 

Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora tj. Poznań. 

5. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

Organizator Konkursu 

Spółka “Targowiska” Sp. z o.o. 


