
REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU „WYBIERZ OBUDOWĘ”
Z DNIA 08.06.2022 ROKU

§ 1. DEFINICJE

Następujące terminy i pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:
1. Konkurs – konkurs organizowany przez Organizatora na podstawie Regulaminu mający na celu

wybór 3 sztuk obudów zasilacza, które otrzymają Nagrodę;
2. Nagroda – nagrodą główną za wygranie Konkursu jest voucher o wartości 500 zł oraz voucher 

o wartości 300 zł za zdobycie drugiego miejsca,  jak również usługa KRADEX smart paragon 
dla Uczestnika, który zajął w Konkursie miejsce trzecie. 

3. Organizator – KRADEX Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Minerskiej 4 w Warszawie (04-506), 
NIP: 952-218-79-30, REGON: 382584309;

4. Fundator – KRADEX Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Minerskiej 4 w Warszawie (04-506), 
NIP: 952-218-79-30, REGON: 382584309;

5. Regulamin – niniejszy dokument, kompleksowo regulujący zasady, zakres i warunki 
uczestnictwa w Konkursie. Regulamin nie stanowi oferty umownej ani wzorca umowy;

6. Uczestnik konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna (ukończony 18 rok życia), posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 
wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków najbliższej rodziny 
władz Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo 
i małżonków.

7. Cel konkursu – promowanie konkursu z uwagi na wdrożenie nowego produktu tj. obudowy 
zasilacza, którego zarówno Fundator jak i Organizator jest głównym sponsorem.

8. RODO – ustawa regulująca dane osobowe Uczestników Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz warunki uczestnictwa w Konkursie 
skierowanym do Uczestników.

2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 ze zm.).

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych 
danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Meta 

Platforms Inc. Meta Platforms Inc., jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta 
Platforms Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/czasnaobudowe (zwanej dalej 
“Fanpage”).



8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

9. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
https://www.kradex.com.pl/other/regulamin-konkursu-na-facebooku-wybierz-obudowe.pdf, w 
sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie pdf oraz 
przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie może wziąć jedynie Uczestnik. 
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jej 
danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jej 
danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji 
Konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 
Meta Platforms Inc;

e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

§ 4. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrody:
a) voucher o wartości 500 zł do sklepu www.tme.pl – za pierwsze miejsce dla osoby 

wyłonionej w sposób wskazany w § 6 umowy;
b) voucher o wartości 300 zł do sklepu www.tme.pl – za drugie miejsce dla osoby wyłonionej 

w sposób wskazany w § 6 umowy;
c) usługę KRADEX smart na 12 miesięcy – za trzecie miejsce dla osoby wyłonionej w sposób 

wskazany w § 6 umowy.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanym na 

portalu Facebook, na: profilu https://www.facebook.com/czasnaobudowe w dniu 26.08.2022 o 
godz. 12:00.

3. Nagrody przyznane Uczestnikom Konkursu przez Organizatora nie podlegają wymianie na 
gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

§ 5. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na 
portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem 
https://www.facebook.com/czasnaobudowe.

2. Konkurs trwa od dnia 11.07.2022 godz. 06:00 do 26.08.2022 godz. 12:00.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw 

Uczestników oraz użytkowników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.



4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w 
Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika podjęcia niezbędnych działań,
w szczególności złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź 
przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika podjęcia działań, o których mowa 
powyżej, wyklucza go z Konkursu.

§ 6. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a) wybrać jedną z 9 obudów zawartych w poście konkursowym wpisując w komentarzu pod 

postem wybrany numer;
b) przesłać zdjęcie w komentarzu swojego dowolnego projektu z wykorzystaną obudową 

KRADEX.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod 

adresem https://www.kradex.com.pl/news.
3. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikom jakichkolwiek kosztów związanych z

uczestnictwem w Konkursie, w tym umieszczania zdjęć na stronie Organizatora, a Uczestnik 
nie jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu ich zamieszczania.

§7. KOMISJA KONKURSOWA

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

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 8. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym 
Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne 
wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator, który deleguje Komisję Konkursową, która 
dokona weryfikacji w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań 
opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie 
kryterium wyboru najciekawszego projektu w obudowie Kradex przesłanego w komentarzu pod
postem konkursowym.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 

pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od 
momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta 
konkursowego na stronie https://www.facebook.com/czasnaobudowe

https://www.facebook.com/czasnaobudowe


7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody jest przesłanie w ciągu 5 dni 
od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u 
– https://www.facebook.com/czasnaobudowe wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu 
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do 
nagrody.

9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 10 dni kalendarzowych od 
dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka pocztowa lub listowna na adres 
wskazany przez Uczestnika.

§ 9. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub 
podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez 
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z 
usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w 
szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na 

portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie 
tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami 
Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili 
osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 
aplikacji ze strony Facebooka.

§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z postanowieniami 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”).

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika zebranych dla potrzeb przeprowadzenia 
Konkursu jest Organizator.

3. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy pisemnie –
na adres:  KRADEX Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Minerskiej 4 w Warszawie (04-506), NIP: 952-
218-79-30, REGON: 382584309, telefonicznie pod nr (+48 22) 613-08-88 oraz mailowo: 
kradex@kradex.com.pl

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia przez Organizatora Konkursu − na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody;
b) reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest konieczność 
rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem – na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
Organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

5. Wobec Uczestnika nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w następstwie profilowania.

6. Dane osobowe Uczestnika mogą być również ujawniane następującym podmiotom: 
pracownikom i współpracownikom Organizatora, dostawcom usług IT, podmiotom 
świadczącym usługi doradcze, prawnicze.

7. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do 
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

8. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państw poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w 
których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora) lub do czasu wycofania zgody 
(jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi 
wcześniej. Później Organizator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń 
nastąpi później.

10. Uczestnikowi Przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

12. Nadto Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik 
sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

§ 11. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. 
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników 
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Organizator wraz z publikacją przez uczestników 

mailto:kradex@kradex.com.pl


konkursu zdjęć w komentarzach nabywa prawo do dystrybucji ich na swojej stronie 
https://www.kradex.com.pl, portalu https://www.facebook.com/czasnaobudowe, oraz portalu: 
https://www.linkedin.com/company/10526378. 

Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w 
szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny 
sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, 
bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi 
przepisami.

§ 12. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać
na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od 
dnia wydania Nagród na adres: ul. Minerska 4, 02-506 Warszawa, KRADEX Sp. z o.o.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie 

podstaw i przyczyn reklamacji wraz z uzasadnieniem.
5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora. 
6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu
7. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na 

wskazany powyżej adres mailowy. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony 
drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia.

8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne 
związane z działaniem dostawców usług internetowych. 

9. Wszelkie roszczenia wynikającego z wadliwego działania dostawców usług Facebook powinny 
być zgłaszane do właściciela platformy Facebook.com. nie zaś do Organizatora.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku 
powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, jak 
również przepisów prawa. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub
przepisów prawa może wiązać się z cofnięciem przysługujących Uczestnikom wszelkich 
uprawnień z tytułu udziału w Konkursie.

2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości 
przysługującej mu Nagrody.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich uniemożliwiające wzięcie 
udziału w Konkursie.

4. Organizator oświadcza, że głosowanie w Konkursie nie jest grą losową, loterią fantową, 
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 
formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).



5. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


