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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) będzie prowadzony pod nazwą:  „ORO FOTO z produktem” 

2. Organizatorem Konkursu jest ORO POLSKA  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Policach ul. Tanowska 20A, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112262 posługująca się numerem 
REGON: 812500530 oraz NIP: 8512773560, zwana dalej „Organizatorem”.  

3. Celem Konkursu jest pokazanie w formie obrazów fotograficznych działania, skuteczności i 
"piękna czystości" uzyskanej dzięki preparatom ORO, i promocja produktów oferowanych 
Organizatora oraz wzmocnienie świadomości marki ORO.  

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi 
odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z 
konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu. 

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

6. Konkurs Organizowany są wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook. 

7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

8. Konkurs odbędzie się od 22.10.2018 do 14.12.2018 i ma zasięg ogólnopolski. 

9. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych, mających stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 
posiadają swoje konto profilowe na profilu społecznościowym Facebook. 

10. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w 
Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki 
Organizatora. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, na profilu 
Organizatora na portalu społecznościowym Facebook oraz www.oro.pl 

11. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy 
Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. 

  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie 
obowiązujących przepisach prawa.  

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.  

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, z wyłączeniem: 

1) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora, 

2) innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu, 

3) osób najbliższych wobec osób wymienionych w pkt. 1) i 2) powyżej, to jest osób będących wobec 
takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub 
stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą 
pozostającą we wspólnym pożyciu. 
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4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udostępnienie na profilu Organizatora na portalu 
społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/oropolska) fotografii będącej zadaniem 
w Konkursie.  

III.  PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU 

1. Zadaniem Uczestnika w ramach Konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii prezentującej 
zastosowanie produktu w otoczeniu w którym jest używany (dalej jako „Fotografia”).  

2. Fotografia nie może zawierać treści, które mogłyby: 

1) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, 

2) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i 
praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające 
związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności, 

3) posiadać charakter obraźliwy, wulgarny lub stanowić groźbę skierowaną do innych osób, 

4) pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, lub 

5) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego 
prawa, normy społeczne lub obyczajowe 

6) zawierać wizerunek innych osób, które nie wyraziły zgody na udostępnienie wykonanej fotografii 
przez organizatora 

3. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się poprzez udostępnienie w czasie trwania Konkursu 
Fotografii na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook 
(https://www.facebook.com/oropolska).  

4. Uczestnik Konkursu może udostępnić dowolną liczbę Fotografii. 

5. Zadanie konkursowe nie będzie ulegać zmianie w czasie trwania Konkursu za wyjątkiem 
przypadku opisanego w punkcie  VIII.2 

6. Organizator Konkursu dokona wyboru najbardziej atrakcyjnych, kreatywnych i oryginalnych 
Fotografii według własnej subiektywnej oceny. O wyborze zwycięskich Fotografii Organizator 
Konkursu powiadomi Uczestników Konkursu, którzy dodali zwycięskie Fotografie (zwani dalej 
„Laureatami”) za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook poprzez dodanie pod 
Fotografią komentarza informującego o zwycięstwie.  

IV. NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziano nagrody dla Laureatów Konkursu, których Fotografie zostaną 
wyłonione przez Organizatora. 

2. Liczba Nagród przewidziana w Konkursie jest limitowana. 

3. Organizator przyzna Laureatom następujące nagrody: 

1) Jedną Nagrodę Główną dla Zwycięzcy Konkursu – Parowar Tefal VC1401 o wartości 130 
zł 

2) 5 nagród II stopnia – Blender butelkowy Gorenje BSM600 - o wartości  99 zł każda 

3) 20 nagród III stopnia – pakiet produktów ORO – o wartości  45-50 zł każda 

4. Laureaci Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, 
tj.:  

• Imię i nazwisko 
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• Adres zamieszkania 

• Adres e-mail 

Przesyłając je na następujący adres e-mail: fotokonkurs@oro.pl  

5. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie internetowej 
Organizatora oraz na profilu oroplska (https://www.facebook.com/oropolska/) wraz z podaniem 
ich imienia, nazwiska i miejscowości. 

6. Organizator wyda nagrody rzeczowe Laureatom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub 
Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.  

7. Laureat Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub 
innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.  

8. Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie 
odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty 
odbioru nagrody.  

9. W przypadku braku kontaktu z Laureatem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o 
przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do 
nagrody przechodzi na Organizatora.  

10. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do 
otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).  

11. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 

V. PRAWA AUTORSKIE I ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik tym samym potwierdza, że przesłana przez niego 
Fotografia wolna jest od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw 
autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich, a Uczestnik posiada 
wszelkie i niczym nieograniczone prawa autorskie i prawa zależne do Fotografii. 

2. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone 
czasowo korzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku poprzez udostępnienie Fotografii za 
pośrednictwem Fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook w związku 
z prowadzeniem przez Organizatora Konkursu bieżącej relacji z przebiegu Konkursu w celach 
związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Organizatora. 

3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo 
i terytorialnie licencji niewyłącznej na udostępnianie i rozpowszechnianie wysłanej przez niego 
Fotografii   poprzez dalsze udostępnianie Fotografii  na Fanpage Organizatora na portalu 
społecznościowym Facebook w związku z prowadzeniem przez Organizatora Konkursu bieżącej 
relacji z przebiegu Konkursu w celach związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych 
przez Organizatora. 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż do dnia 
30.12.2018 r. 

2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce 
zawierającej reklamację, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data 
złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data 
zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści 
reklamację. 
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3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej 
roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.  

4. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo 
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie 
rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie pisemnej i elektronicznej. 

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 

6. Zgłaszając reklamację Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych przez Organizatora Konkursu celem rozpatrzenia reklamacji. 

VII. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest Organizator 
Konkursu ORO Polska sp. z o.o., reprezentowany przez Krzysztofa Króla („Administrator”).  

2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 
Uczestnika do Konkursu. 

3. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) przez Organizatora 
Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu 
przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu Uczestnikowi 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora jedynie w celu i zakresie 
niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją 
konkursu. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu. 

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia 
zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi 
na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne. 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do 
ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej 
realizacji Konkursu. 

10. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 
go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych 
w Regulaminie, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
realizacji Konkursu. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność jej 
wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile nie 
spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie 
Regulaminu zostanie opublikowana na profilu Organizatora na portalu społecznościowym 
Facebook przed dniem dokonania zmiany Regulaminu. 

3. Wszelkie Informacje na temat Konkursu znaleźć można na Fanpage pod adresem: oropolska 
(https://www.facebook.com/oropolska/) 

4. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach reklamowych 
i informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają 
charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której 
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych. 

 


