
Regulamin Konkursu „Gadżety za refleks” 
(dalej: Regulamin) 

 
 

§1  
Ogólne warunki Konkursu 

 
1. Organizatorem Konkursu „Gadżety za refleks” (dalej: „Konkurs”) jest Gülermak sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (00-992), ul. Jagiellońska 88, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568264, REGON: 
362137069, NIP: 5272741322, kapitał zakładowy w wysokości 6.000.000,00 PLN, (dalej: 
Organizator).  

2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
wyłącznie w ramach serwisu Facebook tj. online na fanpage’u „Tramwaj do Mistrzejowic” na 
platformie Facebook Tramwaj do Mistrzejowic | Facebook w dniu 1 września 2022 r.  

3. Osoba przystępująca do konkursu (dalej: Uczestnik) akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia 

Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w 
Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadający dostęp do poczty e-
mail oraz posiadająca konto w serwisie Facebook.  

6. W konkursie należy za pośrednictwem e-mail wysłanym na adres e-mail: 
info@tramwajdomistrzejowic.pl udzielić odpowiedzi na pytanie zadane na fanpage’u „Tramwaj 
do Mistrzejowic”. Pierwszych pięć osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi otrzyma nagrody. 
Liczy się czas otrzymania wiadomości przez Organizatora. Konkurs w dniu 1 września 2022 r. trwa 
od godz. 14.00 do godz. 23.59. 

7. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów, składający się z: książeczki dla dzieci „Tramwajem do 
Mistrzejowic”, plecaka – worka i notesu z długopisem. Organizator oświadcza, iż jednorazowa 
wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 2.000 zł. 

8. Ze zwycięzcami Organizator skontaktuje się 2 września 2022 r. drogą mailową na adres, z którego 
wysłano poprawną odpowiedź.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym 
niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych. 

10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych 
i/lub naruszających dobre imię marki Gülermak lub innych Uczestników konkursu. 

11. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu. 
12. Nagrody – po wcześniejszym umówieniu się – będzie można odebrać osobiście w biurze budowy 

KST IV ul. Ostatnia 1c (lok B22/B23), 31-444 Kraków. W przypadku braku kontaktu ze strony 
zwycięzcy lub braku odbioru nagrody w ciągu 7 dni od otrzymania e-mail o którym mowa w pkt. 
8, nagroda przechodzi na kolejną osobę, która udzieliła odpowiedzi w najkrótszym czasie.  

13. Imiona zwycięzców zostaną ogłoszone 02.09.2022 r. na fanpage’u „Tramwaj do Mistrzejowic”.  
14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy 

wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym 
przez Facebook i jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z 
postanowieniami regulaminu serwisu Facebook. 

15. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066753463105
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16. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość 
pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie. 

17. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni 
zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

18. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
 

§2 
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są 

korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator 
każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w serwisie Facebook na fanpage’u. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu. 
3. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Spory te będą 

rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 
 

§3 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie 

 
Działając w wykonaniu 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 (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, 
str.1) (dalej: RODO) informujemy, iż: 
 

1) Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) będzie Gülermak sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa; 

2) W sprawach związanych z RODO i w zakresie realizacji praw na gruncie RODO można kontaktować 
się Inspektorem Ochrony Danych na adres siedziby Administratora bądź na adres e-mail 
gdpr@gulermak.com.  

3) Administrator będzie przetwarzał dane w postaci imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych 
podanych w formie adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO w 
celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, który stanowi: 

- promowanie wizerunku Gülermak poprzez organizowany Konkurs; 
- przetwarzanie danych w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu.  

4) Innymi odbiorcami danych osobowych mogą być organizacje wspierające Administratora w 
ramach prowadzonej działalności w szczególności: banki, firmy kurierskie i przewozowe, podmioty 
zewnętrzne zapewniającym wsparcie z zakresu IT, pomocy prawnej, firmy prowadzące 
wewnętrzne kontrole/audyty na zlecenie Administratora, US lub inne organy na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
6) Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu a po ich zakończeniu przez 1 

rok w celach dowodowych; 
7) Administrator nie podejmuje w stosunku do osób, których dane dotyczą jakichkolwiek decyzji na 

podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym profilowania, o którym mowa w art. 
22 RODO. 

8) W sytuacjach przewidzianych prawem osoba, której dane dotyczą posiada następujące 
uprawnienia: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
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b) sprostowania swoich danych osobowych, 
c) usunięcia swoich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 
9) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeżeli ich zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

10) Nadto, osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną ich sytuacją (art. 21 RODO). 

11) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 


