
REGULAMIN KONKURSU “WYGRAJ PISTOLET NATRYSKOWY PS-3” 
 
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki 
uczestnictwa w konkursie „Wygraj pistolet natryskowy Gunteco PS-3” (dalej 
“Konkurs”). 

 
2. Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu jest Asteco Polska Sp. z o.o., ul. 

Podmiejska 77, 44-207 Rybnik. 
 

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu 
internetowego www.facebook.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest 
w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem 
Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. 
Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie 
żadne roszczenia wobec tych podmiotów. 

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 
r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest 
składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 

§ 2. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Konkurs prowadzony będzie w okresie od godz. 20:00 dnia 8 lipca 2021 r. do 
godz. 23:59 dnia 31 sierpnia 2021 r. do godziny 23:59. i w tym okresie można 
dokonywać zgłoszeń do udziału w Konkursie. 

2. Zakończenie Konkursu następuje po wydaniu nagrody i zakończeniu 
ewentualnych postępowań reklamacyjnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia trwania 
konkursu. 

4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 
 

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

6. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z 
Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook. 

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 
miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną 
zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 
poniżej, posiadająca aktywne konto na portalu Facebook. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w 
serwisie społecznościom Facebook spełniającego warunki serwisu, 
zaakceptowanie przez Uczestnika warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. 



3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści 
niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych Uczestnika. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w 
stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się 
przepisy o zleceniu, z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin 
wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa. Poprzez zgłoszenie 
uczestnictwa w Konkursie Uczestnik potwierdza spełnienie kryteriów 
wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Organizator zastrzega sobie weryfikację 
spełnienia w/w kryteriów przez Uczestnika, a w przypadku gdy weryfikacja da 
wynik negatywny – prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

5. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie 
poprzez przesłanie informacji w wiadomości prywatnej do profilu 
https://www.facebook.com/AstecoPoland. 

6. Wycofanie z Konkursu skutkuje nie wzięciem zgłoszenia użytkownika pod 
uwagę przy wyborze zwycięzców. 

7. Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie jedynie raz. Nie 
dopuszcza się tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu 
osób trzecich lub za pośrednictwem fikcyjnych kont. 

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest promocja firmy Asteco Polska Sp. z o.o. 
2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook. Na stronie 

https://www.facebook.com/AstecoPoland zostanie umieszczony post z 
zadaniem konkursowym. Informacje o konkursie wraz z niniejszym 
regulaminem zostaną też umieszczone na stronie Asteco.pl/konkurs. 

3. Zadaniem Użytkownika jest umieszczenie opinii na temat firmy 
Asteco Poland Sp. z o.o. pod wizytówką Asteco Polska, Asteco CSS 
North lub Asteco CSS West w serwisie Google, a następnie 
umieszczenia tej samej opinii w komentarzu pod postem 
informującym  o  konkursie  na  platformie  Facebook: 
https://www.facebook.com/AstecoPoland/photOS/A.152020685156 
9132/3000391160217353/. Każdy Użytkownik może dodać tylko 
jedną opinię i komentarz. Celem uczestniczenia w Konkursie wymagane jest 
łącznie umieszczenie opinii w serwisie Google oraz komentarza na platformie 
Facebook. 

4. Komentarze umieszczone pod postami, które nie informują o Konkursie, nie 
będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 

5. Opinia i komentarz umieszczone odpowiednio w serwisie Google i na platformie 
Facebook powinny stanowić opinię o firmie Asteco Poland Sp. z o.o. 

6. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta 
w serwisie społecznościowym Facebook. 

7. Zamieszczone komentarze nie mogą naruszać: obowiązujących przepisów, praw 
osób trzecich, powszechnie stosowanych norm obyczajowych, zawierać treści 
obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne 
z Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem Konkursu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, komentarzy 
pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa w pkt 7 powyżej, a w 
razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się 



naruszeń. Wykluczenie Uczestnika jest równoznaczne z pozbawieniem prawa do 
Nagrody. 

9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w 
przypadku próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia 
przez niego warunków Regulaminu. O wykluczeniu Uczestnik powiadomiony 
będzie przez wiadomość prywatną wysłaną w odpowiedzi na komentarz 
zgłoszony w Konkursie pod postem konkursowym na profilu Asteco Polska w 
serwisie Facebook. 

10. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na warunkach opisanych w § 8 
niniejszego Regulaminu. 

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

1. Spośród zgłoszeń konkursowych nie podlegających wykluczeniu Komisja 
Konkursowa dokona wytypowania zwycięzcy kierując się kreatywnością 
zgłoszonych komentarzy/opinii oraz ich trafnością pod względem treści 
zadania, określonego w §4 pkt 5 Regulaminu. Organizator zastrzega, iż ocena 
zgłoszeń konkursowych stanowi subiektywną ocenę członków Komisji 
Konkursowej. 

2. Zwycięskie zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję 
Konkursową w terminie do 3 dni od zakończenia Konkursu. 2. W ciągu trwania 
całego Konkursu Organizator przewiduje wydanie jednej nagrody. 

3. Nagroda przyznawana przez Organizatora to podstawowa wersja pistoletu 
natryskowego Gunteco PS-3. 

4. Przychód uzyskany z tytułu przyznania nagrody podlega opodatkowaniu 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody 
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.). W 
związku z powyższym nagroda przysługująca zwycięzcy Konkursu zostanie 
powiększona o kwotę należnego podatku, w wysokości 11.11% wartości rzeczowej 
nagrody, przy czym część pieniężna nagrody nie będzie podlegała przekazaniu 
zwycięzcy, lecz zostanie pobrana przez Organizatora i odprowadzona na 
rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. 

5. O wygranej zwycięzca Konkursu powiadomiony będzie przez wiadomość 
prywatną wysłaną w odpowiedzi na komentarz zgłoszony w Konkursie pod 
postem konkursowym na profilu Asteco Polska w serwisie Facebook. 

6. O wynikach Konkursu Organizatora poinformuje na profilu firmy Asteco Polska 
w serwisie Facebook. 

7. Postanowienia pkt 5 i 6 stosują się odpowiednio w przypadku zmiany wyników 
Konkursu wskutek rozpatrzenia wniesionych odwołań lub wykluczenia 
zwycięzcy Konkursu. 

8. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do 
wysłania odpowiedzi zwrotnej na wiadomość prywatną wysłaną przez profil 
Asteco Polska. Odpowiedź powinna zawierać dokładny adres wysyłki, imię i 
nazwisko oraz numer kontaktowy i powinna być wysłana nie później niż w 
terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. 

9. Dalszy kontakt z laureatem Konkursu będzie odbywał się również poprzez 
wiadomości prywatne na profilu firmy Asteco Polska w serwisie Facebook. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości i 
pełnoletności zwycięzcy Konkursu na podstawie okazania przez Uczestnika 
dokumentu tożsamości przy wydaniu Uczestnikowi nagrody przez kuriera. 



11. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę lub na inne nagrody. Nie jest 
również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. 

12. Nagroda będzie wysłana pocztą kurierską w okresie 14 dni od przesłania 
kompletnych danych adresowych przez Zwycięzcę Konkursu. Zwycięzca 
Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy: 

a. odmówi przyjęcia nagrody, 
b. kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po 

stronie zwycięzcy Konkursu, pomimo kilkukrotnych prób kontaktu z 
Uczestnikiem, 

c. zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających 
go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody. 

13. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, 
bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn 
wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora. 

14. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie 
niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku 
Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o porównywalnej wartości. 

§ 6. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Asteco Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 77, 44-207 Rybnik (dalej 
„Administrator Danych”) 

2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z 
przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem i rozliczeniem Konkursu na podstawie 
zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 ze zm., dalej UODO). 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez 
Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Administratora Danych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek brak wyrażenia zgody lub jej 
późniejsze cofnięcie (zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania) 
uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia Uczestnika i jego komentarza/opinii w 
Konkursie. 

4. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być 
wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych 
w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z 
Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 
2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Uczestnik uprawniony jest w każdym czasie 
wycofać swoją zgodę (zgłosić sprzeciw) na przetwarzanie danych w celach 
marketingowych i nie ma to wpływu na prawo udziału w Konkursie. 

5. Osobom ujawniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 
danych oraz żądania ich sprostowania oraz usunięcia i zgłoszenia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania ze skutkami opisanymi w pkt 3 i 4 niniejszego 
paragrafu. 

6. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie ograniczało się 
do danych udostępnionych publicznie w profilu Użytkownika na Facebook’u i 
będzie obejmowało imię i nazwisko Użytkownika. 



7. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. 

8. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych będą mieć pracownicy i 
współpracownicy Administratora danych oraz podmioty świadczące na rzecz 
Administratora danych usługi np. w zakresie wsparcia technicznego, usług IT, 
hostingu poczty e-mail, wsparcia przy organizacji konkursu. 

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do chwili 
rozstrzygnięcia Konkursu lub odwołania zgody na ich przetwarzanie – w 
zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej, a w przypadku danych 
osobowych zwycięzcy – do chwili upływu przedawnienia obowiązku 
podatkowego. Administrator Danych zastrzega sobie także prawo do 
przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu do chwili 
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia i 
rozstrzygnięcia Konkursu. Dane osobowe Uczestników zebrane w celach 
handlowych / marketingowych, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody 
udzielonej w tym celu. 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu komentarze wyłącznie własnego 
autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie 
komentarzy, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. Uczestnicy zapewniają, że 
komentarze nie naruszają praw osób trzecich w tym prawa do wizerunku osoby 
trzeciej. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest 
uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na 
każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje 
również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma 
prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw 
majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym 
Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego zdjęciem / komentarzem. 

3. Jeżeli na załączonym zdjęciu będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, 
zamieszczenie takiego zdjęcia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez 
uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich 
osób widocznych na zdjęciu w serwisie internetowym Facebook.com w związku 
z udziałem w Konkursie. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie 
stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie 
spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora 
przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do 
wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W 
takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z 
Regulaminem. 

5. Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia Uczestnika o jego chęci 
otrzymania nagrody zgodnie z postanowieniem §5 pkt 8 Regulaminu, 
Organizator nabywa, bez prawa Uczestnika do dodatkowego wynagrodzenia z 
tego tytułu, autorskie prawa majątkowe do komentarza/opinii zgłoszonej przez 
tego Uczestnika do Konkursu na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi - wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 



b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedź 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie oryginału albo 
egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi w sposób inny niż określony w 
pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym. 

a ponadto - w przypadku gdy zgłoszony do Konkursy komentarz/opinia zawiera 
zdjęcia – Organizator nabywa prawo do rozpowszechniania wizerunku osób 
uwiecznionych na zdjęciu. 

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE (ODWOŁAWCZE) 

1. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgadza się z rozstrzygnięciami Organizatora lub 
Komisji Konkursowej, w tym w sprawie wykluczenia Uczestnika z Konkursu, 
uprawniony jest złożyć reklamację (odwołanie). 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z 
dopiskiem: „Reklamacje – konkurs „Wygraj pistolet natryskowy Gunteco PS- 
3!””. 

3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 
Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do 14 dni od daty skarżonego 
rozstrzygnięcia, jednak nie później niż do 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy 
Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data 
wpływu reklamacji do Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą 
rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i 
numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod 
rygorem jej nieważności. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: 
„Komisją") powołaną przez Organizatora. 

5. W skład Komisji Reklamacyjnej wejdą trzy osoby delegowane przez 
Organizatora. Z posiedzeń Komisji Reklamacyjnej spisywany jest protokół. 
Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego 
Regulaminu. 

7. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Osoba 
zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany 
przez Uczestnika w reklamacji. 

§ 9. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w 
szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz 
dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła Komisję 
Konkursową („Komisja Konkursowa”). 

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. 
Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja 
konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



1.   W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem,  zastosowanie  mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 
Cywilnego. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2021 r. 


