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REGULAMIN KONKURSU „Ferro premia do rachunków” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Ferro premia do rachunków” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest Skivak Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563464, NIP: 7831728297, REGON: 361917397, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest drogą mailową pod adresem: ferrokonkurs@skivak.pl oraz listownie pod adresem: 
SKIVAK, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań (z dopiskiem FERRO KONKURS). 

3. Udział w Konkursie możliwy jest w dniach od 10 lutego 2023 roku do 31 marca 2023 roku. 
4. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem"). Regulamin stanowi 

prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały 
informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy. 

5. Celem Konkursu jest promocja produktów marki FERRO. Fundatorem nagród w Konkursie jest FERRO S.A. z siedzibą  
w Skawinie, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000289768, NIP: 9442051648, REGON: 356375388, zwana dalej: „Ferro S.A.”. 

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
7. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet na stronie internetowej Konkursu pod adresem: 

www.ferrokonkurs.pl (dalej: „Strona Konkursowa”). 
8. Sprzedaż produktów uprawniająca do wzięcia udziału w Konkursie rozpoczyna się w dniu 10 lutego 2023 roku i kończy w dniu 

31 marca 2023 roku.  
9. Produktami, których zakup w okresie wskazanym w pkt 8 powyżej umożliwia udział w Konkursie są dowolne baterie lub 

natryski z serii Verdeline lub Ecologica marki Ferro (dalej: „Produkty Promocyjne”) wprowadzone do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostępne w punktach sprzedaży detalicznej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub 
przez sieć Internet (dalej: „Punkt Sprzedaży”). 

10. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi 
odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być́ 
kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się̨ do zwolnienia portalu Facebook 
z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane 
z Konkursem.  

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób fizycznych spełniających warunki określone w pkt 2 
poniżej, z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich rodzin oraz innych osób biorących udział  
w przygotowaniu Konkursu.  

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu 
spełnia następujące warunki: 

a) posiada miejsce zamieszkania oraz adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
b) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; 
c) ma ukończone 18 lat;  
d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Konkursie w każdym czasie 
przed otrzymaniem informacji od Organizatora o wygranej. 

4. Uczestnik, przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu 
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad.  

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Zgłoszenia niespełniające warunków 
określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane w Konkursie. 
 

§ 3 Udział w Konkursie 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne wykonanie następujących czynności: 
a) dokonanie jednorazowego zakupu w Punkcie Sprzedaży co najmniej jednego Produktu Promocyjnego na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 10 lutego 2023 roku do 31 marca 2023 roku oraz zachowanie dowodu 
zakupu Produktu Promocyjnego, przez który należy rozumieć paragon fiskalny lub imienną fakturę. Jeden dowód 
zakupu uprawnia wyłącznie do jednego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie na podstawie tego dowodu zakupu, 
niezależnie od liczby znajdujących się na tym dowodzie zakupu zakupionych Produktów Promocyjnych; 

b) wejście na Stronę Konkursową i zgłoszenie w terminie od 10 lutego 2023 roku do 31 marca 2023 roku uczestnictwa 
w Konkursie poprzez zarejestrowanie zakupu Produktu Promocyjnego na Stronie Konkursowej za pomocą 
elektronicznego formularza zgłoszeniowego, w którym należy podać: 
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 odpowiedź na zadanie konkursowe: „Opisz w jednym zdaniu najlepszy pomysł na oszczędzanie wody!", 
wykorzystując maksymalnie 200 znaków, w tym znaki interpunkcyjne i odstępy (dalej: „Praca 
Konkursowa”), 

 imię i nazwisko Uczestnika, 
 numer telefonu Uczestnika, 
 adres e-mail Uczestnika, 
 numer dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, 
 NIP Punktu Sprzedaży, w którym dokonano zakupu. 

2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, jednak każdorazowo zobligowany jest do zgłoszenia nowej 
Pracy Konkursowej oraz nowego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego. Jeden Uczestnik uprawniony jest do wygrania 
wyłącznie jednej Nagrody. 

3. Oryginał dowodu zakupu Produktu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub faktury imienne j potwierdza zakup 
Produktu Promocyjnego w rozumieniu Regulaminu, jeżeli spełnia następujące wymagania: 

a) paragon fiskalny lub faktura imienna (dowód zakupu) zostały wystawione przez Punkt Sprzedaży, którego dane 
znajdują się na dowodzie zakupu i dowód zakupu nie został podrobiony ani sfałszowany; 

b) paragon fiskalny lub faktura imienna nie są uszkodzone, czyli nie budzą wątpliwości co do zawartych na nich treści 
czy ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, wyraźnie zabrudzony, 
rozmazany, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu; 

c) na paragonie fiskalnym lub fakturze imiennej znajduje się nazwa zakupionego Produktu Promocyjnego,  
d) faktura imienna jest wystawiona na dane Uczestnika (widnieje na niej imię i nazwisko).  

4. Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń wraz z Pracami Konkursowymi, Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych Prac 
Konkursowych. Jako niepoprawne zgłoszenia zakwalifikowane zostaną Prace Konkursowego, które: 

a) nie odpowiadają na zadanie konkursowe; 
b) zostały zgłoszone po terminie; 
c) zawierają treści wulgarne lub słowa powszechnie uznawane za obraźliwe; 
d) zawierają treści o charakterze dyskryminującym; 
e) stanowią przejaw obrazy uczuć religijnych; 
f) zawierają znaki towarowe, przekazy reklamowe i promocyjne podmiotów trzecich; 
g) są niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego bądź z zasadami współżycia społecznego. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani 
do jego przestrzegania. 

6. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą Pracy Konkursowej i posiada do niej wszelkie prawa, w szczególności, jeżeli znajduje to 
zastosowanie, przysługują mu autorskie prawa majątkowe i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz 
osób trzecich. 

7. Przesłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej na zasadach przewidzianych w Regulaminie jest równoznaczne  
z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, jak również zgody na wykonywanie praw zależnych, w tym przetwarzanie, 
opracowywanie i rozpowszechnianie na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej lub jej egzemplarzy na jakimkolwiek nośniku; 
b) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami Pracy Konkursowej; 
d) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu Pracy Konkursowej lub jego egzemplarzy; 
e) publikacji w środkach masowego przekazu; 
f) wykorzystania Pracy Konkursowej we wszelkich materiałach reklamowych i swobodnego korzystania z niej w celach 

reklamy i promocji Ferro S.A.; 
g) rozpowszechniania Pracy Konkursowej na profilach w mediach społecznościowych Ferro S.A., w tym  

w szczególności Facebook, Instagram, w tym również publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika dodatkowo do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie, celem 
potwierdzenia udzielenia praw do opublikowanej Pracy Konkursowej w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 
 

§ 4 Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu (wyłonienie zwycięzców) będzie następować sukcesywnie co 2 tygodnie na Stronie 
Konkursowej, w następujących terminach: 24 lutego 2023 roku, 10 marca 2023 roku, 24 marca 2023 roku i 7 kwietnia 2023 
roku. Na Stronie Konkursowej będą znajdować się wyłącznie imiona zwycięzców oraz pierwsze litery ich nazwisk.  

2. Dodatkowo, zwycięzcy Konkursu zostaną indywidualnie powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub 
telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od momentu przyznania nagrody. 
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§ 5 Przyznanie nagród 

1. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym w szczególności w celu weryfikacji poprawności zgłoszeń 
Uczestników oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”), w skład której 
wejdzie 1 (jeden) przedstawiciel Organizatora i 2 (dwóch) przedstawicieli Ferro S.A.  

2. Komisja dokona oceny Prac Konkursowych uwzględniając w szczególności, lecz niewyłącznie, ich oryginalność, kreatywność, 
pomysłowość, zgodność z tematem Konkursu i na tej podstawie: 

a) co 2 tygodnie wybierze 1 (jednego) zwycięzcę spośród wszystkich Uczestników, któremu przyzna nagrodę główną, 
b) wybierze 10 zwycięzców (dziesięciu) spośród wszystkich Uczestników, którym przyzna nagrody dodatkowe – 

upominki rzeczowe. 
3. Dla zwycięzców przewidziane są następujące nagrody: 

a) nagroda główna w postaci comiesięcznej premii do rachunków w wysokości 100 zł przez 12 miesięcy. Organizator 
ufunduje 4 nagrody główne o wartości 1.200,00 złotych każda. Łączna wartość nagród głównych to 4.800,00 złotych; 

b) nagroda dodatkowa – upominek rzeczowy w postaci dzbanka filtrującego Dafi. Organizator ufunduje 40 nagród 
dodatkowych o wartości 40,00 złotych brutto każda. Łączna wartość nagród dodatkowych to 1.600,00 złotych brutto. 

Łączna wartość puli nagród w Konkursie wynosi 6.400,00 złotych. 
4. Do każdej z nagród Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu 

podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody 
rzeczowej. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na zapłatę 
należnego podatku dochodowego. 

5. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród zwycięzcom 
obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego organu podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. 

6. Każdy zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i otrzymania wiadomości e-mail  
z informacją o wygranej przesłać Organizatorowi wszelkie informacje i dane niezbędne w celu otrzymania nagrody i realizacji 
obowiązków podatkowych przez Organizatora.  

7. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać na adres Organizatora Skivak Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań  
(z dopiskiem FERRO KONKURS) w terminie wskazanym w pkt 6 powyżej następujące informacje oraz dokumenty: 

a) pisemne oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) zawierające: 
 dane osobowe zwycięzcy zgodne z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym: imię, nazwisko, 

adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku zwycięzcy nagrody głównej numer 
rachunku bankowego; 

 potwierdzenie zapoznania się przez zwycięzcę z zasadami przetwarzania danych osobowych na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu; 

 oświadczenie o spełnieniu przez zwycięzcę wymogów określonych w § 2 pkt 2 Regulaminu; 
b) kopię bądź zdjęcie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury imiennej, który potwierdza dokonanie 

zakupu Produktu Promocyjnego i uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 
8. Uchybienie terminowi, o którym mowa w pkt 6 powyżej, podanie nieprawidłowych danych dotyczących Uczestnika skutkować 

będzie utratą prawa do nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, w tym Organizator 
ma prawo przyznać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.  

9. Przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej nie jest możliwe.  
10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych zwycięzcy, w tym w celu jego identyfikacji, przed 

wydaniem nagrody. 
11. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 
12. Zwycięzca konkursu może zrzec się nagrody, jednakże bez prawa do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego ani jakiejkolwiek 

innej nagrody.  
13. Po przesłaniu wymaganych informacji oraz dokumentów, określonych w pkt 7 powyżej, Organizator dokona weryfikacji ich 

zgodności z postanowieniami Regulaminu. Po pozytywnej weryfikacji zgodności informacji oraz dokumentów, Organizator  
w ciągu 10 dni roboczych od dnia przesłania wymaganych informacji i dokumentów: 

a) przekaże na rachunek bankowy zwycięzcy pierwszą z 12 (dwunastu) premii do rachunków (nagrodę główną). 
Wypłata nagrody głównej odbywać się w takiej samej (powyżej opisanej) formie w ciągu kolejnych następujących po 
sobie 11 (jedenastu) miesięcy, 

b)  wyśle przesyłką kurierską lub pocztową na adres wskazany przez zwycięzcę nagrodę dodatkową – upominek 
rzeczowy. Koszt przesyłki ponosi Organizator. Dostarczenie nagrody dodatkowej - upominku rzeczowego możliwe 
jest wyłącznie w obrębie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie odpowiada za brak możliwości 
doręczenia nagrody dodatkowej z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. 

§ 6 Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej jako „RODO”), Organizator informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.; 
2) każdy Uczestnik Konkursu może się kontaktować z Organizatorem telefonicznie pod numerem +48 882 015 787 lub na adres 

email: ferrokonkurs@skivak.pl; 
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3) Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie niezbędnym do: 
a) przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu zgodnie z Regulaminem, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 

ust. 1 lit. (a) RODO, w tym przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, oceny Prac Konkursowych, wyłonienia zwycięzców 
Konkursu, wydania (wysłania) nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, 

b) w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Uczestników wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
(m.in. dotyczących rozliczeń podatkowych) podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO oraz 

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora dotyczącego rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO; 

4) na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  
a w przypadku zwycięzców również dane niezbędne do dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych – których zakres 
określony jest bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; 

5) dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora w terminie 60 dni licząc od dnia 
ogłoszenia wyników Konkursu. Upływ tego terminu nie pozbawia, jednakże Uczestnika prawa do złożenia reklamacji lub 
zgłoszenia roszczeń w innym trybie; 

6) dane osobowe zwycięzców Konkursu (Uczestników wybranych przez Komisję) zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie  
z pkt 5 powyżej z wyłączeniem danych osobowych, które będą niezbędne dla spełnienia przez Organizatora ciążących na nim 
obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów (w tym obowiązków podatkowych, ewentualnych roszczeń 
dotyczących gwarancji, rękojmi a także przyznania nagród zgodnie z Regulaminem); 

7) dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora dłużej niż to zostało wskazane w pkt 5 i 6 powyżej, jeżeli 
będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy zgłoszonych przez Uczestnika roszczeń, a także na potrzeby 
ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych; 

8) dane osobowe Uczestników są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi zagwarantowanie 
odpowiedniego poziomu ochrony; 

9) dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania; 
10) każdy Uczestnik Konkursu ma prawo: 

 uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych  
i ewentualnych odbiorcach tych danych, 

 żądania dostępu do danych osobowych, 
 żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 do przenoszenia danych osobowych w granicach określonych przepisami prawa,  
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora, 
 do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 
11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie; 
12) jeśli będzie to konieczne, Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników w związku z realizacją Konkursu 

następującym kategoriom podmiotów: 
 osobom upoważnionym przez Organizatora, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, 

aby wykonywać swoje obowiązki związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,  
 podmiotom przetwarzającym, którym Organizator zleci to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów 

teleinformatycznych lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym usługi doradcze na rzecz 
Organizatora, firmom kurierskim, 

 podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa; 
13) dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora do państwa trzeciego, w tym poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. 
2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data zarejestrowania wpływu wiadomości  

e-mail zawierającej reklamację na serwer Organizatora lub data przyjęcia reklamacji ustnej w siedzibie Organizatora. 
3. Reklamacje związane z Konkursem można kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora wskazany 

w § 1 pkt 1 powyżej, mailowo na adres email: ferrokonkurs@skivak.pl lub ustnie do protokołu w siedzibie Organizatora 
Konkursu. 

4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również 
dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia. 

5. Rozpatrzenie reklamacji oraz zawiadomienie o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty doręczenia 
reklamacji.  

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie  
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
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§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo 
zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także do przerwania 
Konkursu lub jego zakończenia w każdym momencie, bez podawania przyczyn. 

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, 
ani żadną inną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2094, ze zm.). 

3. Konkurs organizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1. 

*** 
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Załącznik nr 1 
Oświadczenie dla zwycięzcy Konkursu „Ferro premia do rachunków” 

 
I. Dane adresowe zwycięzcy Konkursu (zgodne z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym): 
 

1. Imię i nazwisko: __________________________________________________________________________ 
 

2. Adres do korespondencji:  
 

ulica: _________________________________ numer budynku i mieszkania: _________________________ 
kod pocztowy: _______________________________ miejscowość: ________________________________ 
 

3. Adres e-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

4. Numer telefonu: __________________________________________________________________________ 
 

5. Numer rachunku bankowego (w przypadku zwycięzcy nagrody głównej):  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

II. Oświadczenie o zapoznaniu się przez zwycięzcę z zasadami przetwarzania danych osobowych na 
potrzeby przeprowadzenia Konkursu: 

 
Jako zwycięzca Konkursu „Ferro premia do rachunków” oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania 
danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zawartymi w Regulaminie Konkursu i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym Regulaminem. 
 
 

______________________ ______________________ 
miejscowość i data podpis 

 
 
III. Oświadczenie o spełnieniu przez zwycięzcę wymogów określonych w § 2 pkt 2 Regulaminu: 
 
Oświadczam, że: 

a) nie jestem pracownikiem i przedstawicielem Organizatora, członkiem ich rodzin oraz inną osobą, biorącą udział 
w przygotowaniu Konkursu; 

b) posiadam miejsce zamieszkania oraz adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
c) zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i zaakceptowałem/zaakceptowałam jego postanowienia; 
d) mam ukończone 18 lat;  
e) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

 
 

______________________ ______________________ 
miejscowość i data podpis 

 


