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Regulamin konkursu „Certyfikat dla Instalatora” („Regulamin”) 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Certyfikat dla Instalatora” („Konkurs”) jest organizowany przez Prevex sp. z o.o. z siedzibą 

w Niepruszewie (64-320 Buk), ul. Cisowa 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000097326, NIP: 7791561909, zwanym dalej 

„Organizatorem”.  

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Konkurs jest organizowany dla osób zawodowo zajmujących się instalacją urządzeń hydrauliczno-

sanitarnych.  

4. Regulamin stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i obowiązki jego Uczestników.  

5. Konkurs nie jest loterią ani inną grą, której wynik zależy od przypadku.  

 

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być 

pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. 

Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę, jak i osoba współpracująca z danym podmiotem w okresie trwania Konkursu na podstawie 

umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka 

najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby 

pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.  

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania 

wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.  

 

§ 3 Przebieg Konkursu 

1. Konkurs odbywa się od 31.07.2018 r. od godziny 00:00 – do 14.09.2018 r. do godziny 23:59.   

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie w okresie trwania Konkursu 

następujących warunków: a) zaakceptowanie Regulaminu; b) podanie przez Uczestnika wymaganych 

danych; c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie; 

e) realizacja zadania konkursowego w postaci przesłania zdjęcia przedstawiającego zamontowany 

przez uczestnika syfon Prevex oraz zdjęcia paragonu potwierdzającego nabycie syfonu marki Prevex. 

3. Jeden uczestnik może przesłać więcej niż jedno zdjęcie konkursowe. W Konkursie biorą udział 

wszystkie zdjęcia konkursowe przesłane przez Uczestnika, przy czym Uczestnik może otrzymać tylko 

jedną nagrodę w Konkursie.  
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4. W Konkursie nie biorą udziału zdjęcia konkursowe, które zawierają c) treści naruszające prawa osób 

trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie, a także wizerunek; d) treści, co do których Uczestnik 

nie posiada całości praw autorskich i praw zależnych.  

5. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieograniczonej 

w miejscu i czasie, przenoszalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do zdjęcia konkursowego 

(„Licencja”)  

6. Licencja udzielana jest Organizatorowi na następujących polach eksploatacji: a. rozpowszechnianie 

zdjęcia Konkursowego, w tym dowolnie wybranych fragmentów i opracowań, poprzez ich publiczne 

udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie za pośrednictwem dowolnych 

nośników reklamowych i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych, 

sieciowych. b. utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia Konkursowego, w tym dowolnie wybranych 

fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym techniką drukarską.  

7. Uczestnik zapewnia, że jest wyłącznym twórcą zdjęcia konkursowego w rozumieniu ustawy 

z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880), a zdjęcia 

konkursowe przez niego zgłoszone jest wolne od wad prawnych w szczególności, że posiada pełnię 

praw autorskich i ma prawo do udzielania Licencji na warunkach określonych w § 3 ust. 5 i 6 

Regulaminu.  

8. Uczestnik ponosi względem Organizatora pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy jakakolwiek 

osoba zgłosi się do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej. 

W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec takiej 

osoby oraz zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, które musiał on ponieść w związku roszczeniem 

osoby trzeciej, w tym koszty ewentualnych odszkodowań, ugód, kar oraz koszty postępowania.  

 

§ 4 Wyłonienie Zwycięzców i przyznanie nagród 

1. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 

Konkursu Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) składającą się z trzech 

przedstawicieli Organizatora.  

2. Komisja wybierze zwycięskie zdjęcia konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając 

adekwatność, oryginalność i walory artystyczne zdjęcia konkursowego.  

3. W Konkursie nagrodzonych zostanie maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) osób, których zdjęcia 

konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najpełniej spełniające wymogi z § 4 ust. 2.   

4. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych po jego zakończeniu, 

po przeprowadzeniu procedury wskazanej w § 4 ust. 2 Regulaminu. Lista laureatów Konkursu zostanie 

ogłoszona w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich wyłonienia (osoby wskazane w liście Zwycięzców 

przedstawionej przez Organizatora zwane są w treści Regulaminu „Zwycięzcami”). Dane Zwycięzców 

zostaną zamieszczone na liście Zwycięzców w zakresie imienia oraz nazwiska. Organizator skontaktuje 

się ze Zwycięzcami drogą mailową lub telefoniczną. Lista Zwycięzców będzie dostępna w siedzibie 

Organizatora. 

5. Każdemu Zwycięzcy Konkursu Organizator wyda następującą nagrodę („Nagroda”): zestaw 

o szacunkowej wartości 1000 PLN (słownie tysiąc złotych), na który składa się: komplet 14 syfonów 

Prevex, certyfikat Prevex oraz koszulka T-shirt. 
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6. Pozostałym uczestnikom konkursu Organizator wyda następujące nagrody („Nagrody”): zestaw 

składający się z 1 syfonu Prevex (łazienkowy lub kuchenny) oraz certyfikatu Prevex.  

7. Organizator skontaktuje się mailowo lub telefonicznie ze zwycięzcami Konkursu w celu podania 

przez Uczestnika danych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer PESEL) w celu 

(i) wydania Nagrody i (ii) rozliczenia podatku od nagrody.  

8. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie 

lub podjęcia decyzji o utracie Nagrody przez Zwycięzcę w przypadkach, gdy Uczestnik nie spełni 

warunków przewidzianych Regulaminem, a także gdy: a) Uczestnik podaje Organizatorowi 

nieprawdziwe dane osobowe, fikcyjne adresy email bądź dane innych osób; b) Uczestnik podejmuje 

działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia 

Regulaminu, zasad uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

podejmuje działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną. 

9. Nagrody nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.  

10. Organizator w imieniu Zwycięzców pokrywa podatek dochodowy od osób fizycznych od wygranych 

w konkursach. 

11. Zwycięzca nie ponosi kosztów dostarczenia Nagrody.  

 

§ 5 Dane osobowe 

 

1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu, 

na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika. W powyższym zakresie Organizator występuje 

w charakterze administratora danych osobowych Uczestnika.  

2. Uczestnik może skontaktować się z administratorem danych pod adresem korespondencyjnym 

Organizatora wskazanym w §1 ust. 1 Regulaminu oraz pod adresem email konkurs@prevex.com  

3. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 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.  

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny 

do organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji 

podatkowej i rachunkowej, wynikającego z odrębnych przepisów oraz przedawnienia ewentualnych 

roszczeń Uczestników związanych z Konkursem.  

5. W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, Uczestnikowi przysługują następujące 

uprawnienia: a) dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

lub uzupełnienia niekompletnych danych, b) cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym 

przetwarzanie danych będzie legalne do czasu wycofania zgody, a cofnięcie zgody powoduje brak 

możliwości dalszego udziału w Konkursie, c) żądania ograniczenia przetwarzania danych 

w przypadkach określonych w przepisach prawa, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, e) przeniesienia 

danych do innego administratora danych, f) wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika spowodowane działaniem 

Uczestnika, które jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami 

współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.  

2. W uzasadnionych przypadkach, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega 

sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu, np. odnośnie do przedłużenia terminu 

na dokonywanie Zgłoszeń, wymiany Nagród na Nagrody tej samej lub wyższej wartości, zawieszenia 

organizacji Konkursu. Wprowadzone zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników i będą 

obowiązywać od dnia poinformowania o zmienionej treści Regulaminu. 

3. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi.  

4. Reklamacja powinna być złożona na piśmie w terminie do 21 dni po ogłoszeniu wyników 

z informacją, iż dotyczy ona konkursu „Certyfikat dla Instalatora” na adres: Prevex sp. z o.o., ul. Cisowa 

9, Niepruszewo, 64-320 Buk lub drogą e-mailowej na adres: konkurs@prevex.com. Reklamacja 

powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania 

Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej 

doręczenia do Organizatora. 

5. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku, 

gdy reklamacja wymaga uzupełnienia, Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie 

i poinformuje o nowym czasie jej rozpatrzenia.  

6. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu w oparciu 

o przepisy prawa.  

7. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz u partnerów uczestniczących w promocji. 

 

Data regulaminu: 16.07.2018 r. 
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