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WARUNKI OGÓLNE
Niniejszy regulamin konkursu nazwa.pl określa warunki uczestniczenia i zasady konkursu „24. urodziny
nazwa.pl” (dalej jako „Regulamin”).
Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, na
fanpage’u nazwa.pl, na warunkach określonych w Regulaminie (dalej jako „Konkurs”).
Organizatorem Konkursu jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego
17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości 57.600.000,00 zł, nr tel.: 801 33 22 33, e-mail: kontakt@nazwa.pl (dalej jako
„Organizator” lub „nazwa.pl”).
Treść Regulaminu jest dostępna na stronie nazwa.pl (https://www.nazwa.pl/regulaminy/).
Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa od dnia 14.04.2021 roku, od godz. 09:00, do dnia 15.04.2021 roku, do godz. 20:00.
UCZESTNICY KONKURSU
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Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
Uczestnikami Konkursu mogą być:
a) osoby fizyczne - pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie; osoby
niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą
swoich rodziców lub opiekunów prawnych, obejmującą: zgodę na udział w Konkursie oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej na cel związany z udziałem w Konkursie;
b) firmy tj. osoby fizyczne prowadzące działalnością gospodarczą, osoby prawne, jednostki
organizacyjne niebędąca osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Uczestnik Konkursu obowiązany jest spełniać minimalne wymagania techniczne w postaci:
a) posiadania konta w serwisie społecznościowym Facebook.
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ZASADY KONKURSU
Celem Konkursu jest propagowanie nowych technologii. Konkurs przebiega w ten sposób, że nazwa.pl
publikuje na swoim fanpage’u, w serwisie społecznościowym Facebook, post dotyczący swoich 24.
urodzin, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie zawarte w poście konkursowym od użytkowników
portalu Facebook („Post konkursowy”). Na warunkach określonych w Regulaminie – za komentarze do
Postu konkursowego z najciekawszymi odpowiedziami Organizator przyzna nagrodę główną, a za
pozostałe komentarze lub polubienie Postu konkursowego – nagrodę dodatkową.
Skomentowanie lub polubienie Postu konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu
i akceptacją Regulaminu. Akceptując Regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
Pod Postem konkursowym nie można umieszczać komentarzy zawierających treści obraźliwe lub
obelżywe, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, zawierające treści erotyczne,
niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające zasady współżycia społecznego, naruszające
godność osobistą, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań portalu Facebook.
Organizator zastrzega sobie możliwość ich usunięcia bez konieczności informowania autora takiego
komentarza o jego usunięciu.
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jednokrotnie i może zdobyć tylko jedną nagrodę.
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NAGRODY
Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na zamówienie nowej usługi CloudHosting Start na okres 12
miesięcy, świadczonej przez Organizatora. Usługa CloudHosting Start, której dotyczy voucher
świadczona jest na podstawie odrębnego regulaminu. Warunkiem skorzystania z usługi, objętej
voucherem jest posiadanie zarejestrowanego Panelu Klienta w serwisie nazwa.pl przez posiadacza
vouchera oraz spełnienie warunków świadczenia tej usługi. Fundatorem Nagrody głównej jest nazwa.pl.
Nagroda główna przyznawana będzie za komentarze do Postu konkursowego z najciekawszymi
odpowiedziami, umieszczone w czasie trwania Konkursu na fanpage’u Organizatora.
Liczba Nagród głównych przyznawanych w Konkursie wynosi 3.
Nagrodę główną otrzymają uczestnicy Konkursu, których komentarze, w ocenie Organizatora, będą
najciekawsze, w szczególności pomysłowe, twórcze, zabawne lub będą przejawiały najwyższą wartość
artystyczną.
Wyboru uczestników, którzy otrzymają Nagrodę główną, dokona komisja powołana przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie, że w przypadku gdy żaden z komentarzy do Postu konkursowego nie
zostanie wybrany przez Komisję, Nagroda główna nie zostanie przyznana.
Nagrodą dodatkową w Konkursie jest voucher na zamówienie nowej usługi CloudHosting Start na okres
6 miesięcy, świadczonej przez Organizatora. Usługa CloudHosting Start, której dotyczy voucher
świadczona jest na podstawie odrębnego regulaminu. Warunkiem skorzystania z usługi, objętej
voucherem jest posiadanie zarejestrowanego Panelu Klienta w serwisie nazwa.pl przez posiadacza
vouchera oraz spełnienie warunków świadczenia tej usługi. Fundatorem Nagrody dodatkowej jest
nazwa.pl.
Nagroda dodatkowa przyznawana będzie za komentarze, które w ocenie Organizatora nie zostaną
uznane za najciekawsze lub polubienie Postu konkursowego w czasie trwania Konkursu.
Liczba Nagród dodatkowych przyznawanych w Konkursie będzie równa liczbie uczestników Konkursu,
którzy spełnią warunki przedstawione w ust. 8 powyżej.
Nagrodę dodatkową otrzymają uczestnicy Konkursu, którzy spełnią warunki przedstawione w ust. 8
powyżej.
Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi w ciągu 24 godzin od zakończenia Konkursu, poprzez komentarz
do Postu konkursowego na fanpage’u Organizatora. W uzasadnionych przypadkach, gdy ogłoszenie
wyników Konkursu w tym terminie nie będzie możliwe, Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia
terminu ogłoszenia wyników o kolejnych 12 godzin.
Każdemu Przekazanie Nagrody nastąpi w ten sposób, że zwycięzcy Konkursu zostanie wysłana – za
pośrednictwem serwisu Facebook - wiadomość prywatna z voucherem na usługę CloudHosting Start na
okres 12 lub 6 miesięcy, świadczoną przez Organizatora.
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przekazania nazwa.pl danych umożliwiających przekazanie
Nagrody oraz do podjęcia innych, niezbędnych czynności, mających na celu wykonanie obowiązków
wynikających z przepisów prawa. Organizator ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Nagrody, bądź
realizacją vouchera na usługę CloudHosting Start na okres 12 lub 6 miesięcy, do momentu spełnienia
przez uczestnika Konkursu powyższych obowiązków.
Nagrody nie podlegają wymianie na inną Nagrodę lub inną usługę nazwa.pl, lub też na ekwiwalent
pieniężny.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest nazwa.pl.
Z pytaniami we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi uczestnik może zwrócić się do
Inspektora Ochrony Danych nazwa.pl w drodze wiadomości e-mail, na adres: iod@nazwa.pl.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej organizacji
Konkursu, w tym przyznania Nagród i rozpoznania Reklamacji.
Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe uczestników Konkursu: imię, nazwisko, firma,
miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta, województwo, kraj, przedmiot i status działalności,
NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
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Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu przez administratora danych
osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit a) RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.), czyli zgoda uczestników Konkursu wyrażana w momencie zaakceptowania
Regulaminu i przystąpienia do Konkursu;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli potrzeba przetwarzania danych osobowych w związku z wyraźnym
żądaniem uczestnika Konkursu, składanym w związku i w celu prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu.
6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych ww. danych osobowych,
uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
d) prawo żądania przenoszenia danych osobowych;
e) prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), w sytuacji gdy doszło do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu z
naruszeniem przepisów prawa.
7. Odbiorcami danych osobowych uczestników Konkursu mogą być: podmioty z grupy kapitałowej
nazwa.pl, mające prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w ramach grupy
kapitałowej dla wewnętrznych celów administracyjnych, upoważnieni pracownicy i współpracownicy
Administratora, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych,
którymi mogą być dostawcy usług zewnętrznych (np. księgowych, prawnych).
8. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenie
Konkursu, a także po jego zakończeniu – przez okres niezbędny do rozpatrzenia Reklamacji oraz okres
przewidziany właściwymi przepisami prawa dla celów podatkowych lub statystycznych.
9. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na legalność procesu przetwarzania
danych wykonanego przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
uniemożliwia uczestnikowi udział w Konkursie.
10. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia administratora danych
osobowych o zmianie swoich danych osobowych w takim zakresie, w jakim ma to znaczenie dla realizacji
Konkursu i przyznania Nagrody.
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REKLAMACJE
Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od
daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje, które wpłyną do
Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie
pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja do konkursu nazwa.pl”.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem oraz czytelny podpis.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.
O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany
w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
INNE POSTANOWIENIA
Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany, ani stowarzyszony z serwisem Facebook.
Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za działania związane z organizacją Konkursu na łamach
serwisu Facebook.
Regulamin w wersji z dnia 14.04.2021 roku.

