
Regulamin konkursu „POXIPOL® KONKURS” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu  jest „NuOrder Sp. z o.o.”- z siedzibą w Warszawie, 00-442, przy ul. 

Adama Idźkowskiego 4 lokal 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy pod  numerem KRS nr 0000327152, NIP: 521-35-22-564, REGON 141730887, 

kapitał zakładowy w wysokości 71 000 zł (zwana dalej Organizatorem). Fundatorem nagród w 

konkursie jest „Fenedur S.A.” z siedzibą w 18 de julio 1117 Piso 2 , Montevideo, Uruguay. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także 

nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (zwany dalej 

"Regulaminem"). 

3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com na stronie „POXIPOL Polska”, pod 

adresem https://www.facebook.com/poxipolPL (zwanej dalej “Fanpage”)  

4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany  przez serwis Facebook. 

Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników w związku z 

organizacją Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

5. Konkurs będzie trwał od 18 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. do godziny 23:59. Okres ten 

dalej zwany jest "Czas Trwania Konkursu".  

6. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego 

regulaminu („Regulamin”). 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.  

8. Celem konkursu jest promocja marki "POXIPOL®". 

9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Fanpage’u oraz w siedzibie Organizatora. 

 

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”), które: 

a. mają ukończone 18 lat, zaś w przypadku osób w wieku poniżej lat 18, jednak powyżej 13 

– gdy dysponują zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, 

b. posiadają aktywne konto w serwisie Facebook, 

c. wykonają zadanie konkursowe, 

d. zapoznają się z zasadami Konkursu oraz z treścią niniejszego Regulaminu, do którego 

dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie wskazanego w postach informujących o Konkursie 

linku przenoszącego bezpośrednio do treści Regulaminu, 

e. zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie komputera lub innego podobnego 

urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, które to urządzenie musi być 

wyposażone w jedną z następujących przeglądarek stron internetowych:  Mozilla Firefox w wersji 

38.x i wyższej, Internet Explorer w wersji 11x i wyższej, Opera w wersji 30.x i wyższej lub Google 

Chrome w wersji 43.x i wyższej. 

3. Poprawne wykonanie zadania zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”. 



4. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody. W 

przypadku podania nieprawdziwych danych nastąpi dyskwalifikacja uczestnika. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód 

poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez danego Uczestnika warunków 

określonych w ust. 7.  

6. Jeśli warunki wzięcia udziału w Konkursie nie są spełnione, Organizator może wykluczyć 

uczestnika z udziału, a jeśli ujawnienie tych okoliczności nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu 

może żądać zwrotu nagrody 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z 

Organizatorem na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej niż stosunek pracy. 

8. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych i naruszających dobre 

obyczaje, w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich, zniesławiających, 

podżegających do przemocy, naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności 

intelektualnej osób trzecich. 

9. Organizator ma prawo do usunięcia uczestnika z Konkursu jeżeli istnieje podejrzenie 

nieuczciwego zdobycia wyniku. 

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu  

1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi  na pytanie otwarte: „Za co cenisz klej 

POXIPOL®?” Odpowiedź na to pytanie należy przesłać w formie krótkiego filmiku video 

(minimalna długość filmu to 4 sekundy, natomiast maksymalna 5 minut) poprzez zakładkę 

„Wyślij zgłoszenie” w aplikacji konkursowej (dalej Praca Konkursowa).  

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, na 

podstawie oceny udzielonej odpowiedzi na pytanie otwarte przez Komisję Konkursową. 

3. Przesłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest 

równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Praca Konkursowa stanowi przejaw 

jego osobistej twórczości o indywidualnym charakterze, nie narusza praw osób trzecich i 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uzyskał wymagane prawem zgody osób 

przedstawionych na Pracy Konkursowej na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach 

Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji. Z chwilą przesłania Zgłoszenia, Uczestnik udziela 

Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, oraz nieodpłatnej, licencji do 

korzystania z autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej na następującym polu 

eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w 

pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy 

wykorzystaniu sieci Internet i/lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet, w 

szczególności na Profilu Marki. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora i 

Zamawiającego.  

4. W przypadku gdy oświadczenia, o których mowa w ust. 3 powyżej okażą się niezgodne z prawdą  

z winy Uczestnika lub niezachowania przez Uczestnika zasad należytej staranności, wskutek 

czego osoba trzecia zgłosi wobec Organizatora lub Zamawiającego uzasadnione roszczenia z 

tytułu naruszenia jej praw, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej lub 

dóbr osobistych, Organizatorowi przysługuje wobec Uczestnika roszczenie regresowe o zwrot 

kosztów związanych z uzasadnionym roszczeniem osoby trzeciej. Organizator niezwłocznie 



poinformuje Uczestnika w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią ww. roszczeń, jak również w 

przypadku otrzymania informacji o naruszeniu praw autorskich, lub innych praw osób trzecich 

od administratora serwisu lub portalu, na którym opublikowano Pracę Konkursową. 

5. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wiąże Uczestnika również po usunięciu ze 

Strony Projektu jego Dzieła naruszającego obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich 

6. Uczestnik ma prawo przesłać dowolną ilość Prac Konkursowych. 

7. Organizator nie odsyła nadesłanych kopii prac i pozostają one jego własnością. 

8. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej zwycięzca 

zobowiązany jest podać za pośrednictwem wiadomości zwrotnej następujące dane: 

a. Imię i nazwisko 

b. Adres na jaki ma zostać dostarczona nagroda oraz 

c. Numer telefonu kontaktowego 

9. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora kurierem na jego koszt w przeciągu 30 dni 

roboczych od daty ogłoszenia wyników. 

10. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 6 przez zwycięzcę 

w określonym terminie zwycięzca taki traci prawo do nagrody. 

 

§ 4 Tryb Przyznawania Nagrody 

1. Spośród Uczestników Komisja Konkursowa wyłoni w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 

Regulaminu trzech, którzy będą uprawnieni do otrzymania Nagrody przewidzianej w 

Konkursie Prac Konkursowych zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie jego 

trwania w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu (§ 5 Regulaminu). 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów dokonując oceny zadania konkursowego 

(odpowiedzi na pytanie „Za co cenisz klej POXIPOL®?”) z uwzględnieniem takich kryteriów 

jak: zgodność Prac Konkursowych z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość Prac 

Konkursowych, walory artystyczne Prac Konkursowych. 

3. W przypadku gdy do udziału w Konkursie nie zgłoszono jakiejkolwiek Pracy Konkursowej 

spełniającej kryteria opisane Regulaminem,  niewydana Nagroda ulega przepadkowi na rzecz 

Organizatora.   

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu. 

§ 5 Nagrody 

1. Nagrodą w Konkursie jest 3 x Karta Podarunkowa IKEA o wartości 420 zł brutto), po jednej dla 

każdego zwycięzcy, oraz 3 x Dodatkowa Nagroda Pieniężna w wysokości 47 zł (czterdzieści 

siedem złotych 00/100), po jednej dla każdego zwycięzcy. Nagrodę otrzyma 3 zwycięzców 

wyłonionych przez Komisję konkursową. 

2. Nie istnieje możliwość jej wymiany na inną lub też otrzymania jej równowartości pieniężnej, 

zaś prawo do nagrody nie może być przeniesiona na osobę trzecią. Powyższe postanowienia 

znajdują również zastosowanie w przypadku rezygnacji przez uczestnika z nagrody. 

3. Dodatkowa Nagroda Pieniężna w wysokości 47 zł (czterdzieści siedem złotych 00/100) 

przewidziana przez Organizatora, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie będzie wypłacona 



Laureatowi Konkursu lecz pobrana (potrącona) przez Organizatora jako zryczałtowany 

podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w 

Konkursie przez Laureatów. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od Nagrody ( rzeczowej i 

pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagród (rzeczowej i pieniężnej) do właściwego 

urzędu skarbowego. 

4. Zwycięzca, w formie imienia i nazwiska, jakim posługuje się w serwisie Facebook, zostanie 

opublikowany w oddzielnym wpisie na Fanpage’u po zakończeniu konkursu w ciągu 10 dni 

roboczych. 

5. Uczestnik może zrezygnować z nagrody, powiadamiając o tym Organizatora w terminie do 2 

dni od ogłoszenia wyników. 

6. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo 

przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, wedle oceny Komisji Konkursowej. 

7. Zwrot przesyłki niepodjętej przez zwycięzcę powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody. 

8. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  

§ 6 Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny być składane w formie pisemnej albo 

elektronicznej. Reklamacje mogą być składane  pod adresem „NuOrder Sp. z o.o.”, ul. Adama 

Idźkowskiego 4 lokal 10,  00-442 Warszawa lub pod adresem e-mail: biuro@nuorder.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, 
jak również  powód reklamacji i żądanie składającego reklamację. 

3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika o 
sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

§ 7 Dane osobowe i prawa własności intelektualnej 

1. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. Przesłanie przez 

Użytkownika  Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 jest równoznaczne z 

udzieleniem przez Uczestnika  nieodpłatnej zgody na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego 

elementów przez Organizatora  na stronach internetowych w związku z promocja Konkursu. 

2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 

3. Administratorem Państwa danych osobowych jest „NuOrder Sp. z o.o.”- z siedzibą w 

Warszawie, 00-442, przy ul. Adama Idźkowskiego 4/10, z którym mogą się Państwo 

kontaktować pod adresem: rodo@nuorder.pl 

4. Celem przetwarzania Państwa danych jest umożliwienie Państwu udziału w Konkursie, 

wyłonienia zwycięzców i przekazania nagrody tj. realizacja umowy zawieranej poprzez 

akceptację niniejszego regulaminu, realizacja uzasadnionego interesu administratora w 

postaci wykorzystania zgłoszenia w celach marketingowych oraz obrony przed roszczeniami z 

tytułu naruszenia niniejszego regulaminu i zachowania zdolności do wykazania zgodności 

postępowania administratora z przepisami prawa, a także wywiązanie się z obowiązków z 

zakresu prawa podatkowego w związku z przekazaniem nagrody. Podstawami prawnymi 

przetwarzania są art. 6 ust. 1 pkt b, c i f rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: Zamawiający, właściciel marki Poxipol, firmy 

pocztowe i kurierskie realizujące wysyłkę nagród, organy administracji skarbowej, operatorzy 

usług hostingowych oraz firmy świadczące na naszą rzecz obsługę rachunkową. 

6. Dane uczestników, którzy otrzymali nagrodę będą przetwarzane maksymalnie do czasu 

przedawnienia zobowiązań podatkowych (a więc zasadniczo przez okres 5 lat od dnia 

zakończenia roku podatkowego, w którym odbywał się konkurs), dane pozostałych zaś 

uczestników – do czasu zakończenia Konkursu. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Państwa dane przetwarzane są w 

sposób niezgodny z prawem. 

8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, w szczególności gdy są przetwarzane 

niezgodnie z prawem, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Państwa 

szczególną sytuację oraz prawo do przeniesienia danych, w tym przekazania ich na Państwa 

żądanie innemu administratorowi. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 


