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REGULAMIN KONKURSU 

„Bubulinka x Borcas” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu pod nazwą

„Bubulinka x Borcas” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody jest borcas Kinga Smardz-Gawłowska
ul. Krotoszyńska 35 bud. B-02 lok. 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 6222444657                                 
REGON 361790927 (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs odbywa się w okresie: 

a) od godziny opublikowania, 25 czerwca 2021r. do godziny 19.59, 2 lipca 2021r. Jest to okres 
przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, przy czym godzina 20.00 2 lipca jest momentem ogłoszenia 
zwycięzcy
b) od 3 lipca 2021r. do godziny 23.59, 4 lipca 2021r. Jest to okres składania reklamacji.

c) od dnia 5 lipca 2021r. do dnia 18 lipca 2021r. Jest to okres wydania i realizacji nagrody. 

4. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany jest na stronie internetowej stanowiącej tzw. Profil  na 
Facebooku Bubulinka (dalej "Strona"), prowadzonej w ramach internetowego serwisu 

społecznościowego Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/bubulinkapl
W konkursie można wziąć udział wyłącznie za pośrednictwem Strony.

5. Konkurs odbywa się w oparciu o zapisy niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) oraz przepisy 
prawa polskiego.

6. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje komisja składająca się z osób 
wybranych przez Organizatora (dalej: „Komisja”).

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 
serwis Facebook, Instagram ani z nimi związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział 
w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. W 
związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego 
Konkursu i wydanie nagród. 

II. UCZESTNICY

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych,

oraz osoby, które ukończyły 15 rok życia, pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub

przedstawiciela ustawowego, za wyjątkiem osób, o których mowa w pkt 2 i 3 poniżej.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie

organów Organizatora, jak również podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów

biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się

osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną (umowa o

pracę, umowa cywilnoprawna).

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 2 powyżej.

Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych,

zstępnych i rodzeństwo małżonków.
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4. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Osoby

spełniające warunki udziału w Konkursie, które dokonają prawidłowego zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”)

zgodnie z Regulaminem, zwane są w dalszej części Regulaminu "Uczestnikami", a każdy z osobna

"Uczestnikiem".

III. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy opublikować komentarz pod postem konkursowym, będący 
odpowiedzią na pytanie zadane pod postem konkursowym – „Jakie było Twoje marzenie z 
dzieciństwa, którego jeszcze nie spełniłaś?”

2. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje wykluczeniem z udziału w 
Konkursie. 

IV. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

1. Organizator (Komisja) spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu wybierze 1 osobę, która otrzyma 
nagrodę. Ogłoszenie zwycięzców zostanie przekazane na profilu Bubulinka w formie komentarza pod 

zdjęciem konkursowym.

V. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest dębowa półka ścienna kant marki Borcas

2. Zwycięzcy nie mogą żądać wypłacenia im równowartości Nagrody w postaci ekwiwalentu 
pieniężnego, jak również nie przysługuje im prawo do wymiany Nagrody na inną.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu Bubulinka do dnia 2  lipca 2021r. godz. 20.00. Zwycięzcy 

otrzymają od Organizatora wiadomość prywatną wysłaną poprzez serwis Facebook. W odpowiedzi na 

wiadomość należy skontaktować się mailowo podając, imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres 

dostarczenia nagrody. 

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty na 
adres Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) 
dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców  (patrz V. 3).

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub e-mail, jak 
również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację 
zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny Uczestnika składającego reklamację. 

VII. DANE OSOBOWE
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1.  Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celach marketingowych, w 

tym w ramach Programu, jest Organizator  - borcas Kinga Smardz-Gawłowska
ul. Krotoszyńska 35 bud. B-02 lok. 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski . Szczegółowe zasady przetwarzania 

Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

2. Organizator zbiera następujące, dobrowolnie podane, dane osobowe Uczestnika: 

a) Imię

b) Nazwisko

c) Adres zamieszkania

d) Adres mailowy

e) Numer telefonu komórkowego

2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach

związanych z organizacją konkursu i jej rozstrzygnięciem, jak również w celach związanych realizacją

prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych

reklamacji Uczestników, a w przypadku laureata także na potrzeby wydania Nagrody oraz

odprowadzenia należnego podatku do właściwego Urzędu Skarbowego, o którym mowa w V. 1

Regulaminu.

3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz

usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby

realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji

Konkursu dane Uczestnika zostaną także udostępnione operatorom pocztowym. Dostęp do Danych

Osobowych mają tylko te osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi

na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych

Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem

osobom nieuprawnionym.

4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane do końca okresu składania reklamacji, nie

dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że

w przypadku Laureata, który otrzyma nagrodę, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od

lutego roku, w którym została sporządzona należna roczna deklaracja do Urzędu Skarbowego (okres

wynika z odrębnych przepisów podatkowych).

5. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane

dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie.

6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich

przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania

(zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO)

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych

w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres

weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest

niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane

są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub

obrony roszczeń)

c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie

będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o
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tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody, d) prawa 

do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia 

zapomnianym”) 

e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od

Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora

danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i

przetwarzanych na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną

f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych

Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane

przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art.

21 ust. 1 RODO).

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw

przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na

adres jego siedziby. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych

Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez

Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią

weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego

Danych Osobowych przez Organizatora do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od

25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika/Zwycięzcę, w ramach uczestnictwa w Konkursie, 
jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad 
obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu. Wszelkie działania Uczestników 
niezgodne z powyższymi wartościami będą usuwane z profilu Bubulinka
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu 
Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

3. Regulamin jest dostępny pod adresem www.bubulinka.pl oraz w siedzibie Organizatora. 




