
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  
„WYGRAJ BIŻUTERIĘ PANDORA” 

 
§ 1. Konkurs 

 
Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany 
do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w  rozumieniu art. 22 (1) ustawy Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).  

 
§ 2. Organizator Konkursu 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Socializer SA z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 95; 02-634 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000380389 („Organizator”). 

2. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest 
odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu oraz przyznawanie w nim Nagród.  

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego 
Facebook. 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
09, poz. 1540.). 

5. Organizator działa w imieniu PANDORA JEWELRY CEE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. 17 stycznia 45 B, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców dla 
m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; 
NIP 5222915323 (dalej „Zleceniodawca”), który jest fundatorem nagród. 

 
§ 3. Czas Trwania Konkursu 

 
Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 września 2014 r. o godz. 17:00 i kończy się w dniu 28 września 
2014 r. o godz. 23:59.  

 
 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanego dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, 
która łącznie spełnia następujące warunki:  

a) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, 

b) dane zawarte na Profilu (w szczególności imię i nazwisko użytkownika) muszą być 
prawdziwe i zgodne z rzeczywistością, 

c) polubienie strony https://www.facebook.com/pandorapolska, 

d) polubienie strony https://www.facebook.com/shinysyl 

e) wpisanie w komentarzu pod postem konkursowym na stronie 
http://shinysyl.com/konkurs-wygraj-bizuterie-pandora/  osobistego adresu email  

https://www.facebook.com/pandorapolska
https://www.facebook.com/shinysyl
http://shinysyl.com/konkurs-wygraj-bizuterie-pandora/


f) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe:  Który charms z nowej jesiennej kolekcji 
PANDORA ESSENCE COLLECTION chciałabyś dodać do swojej wymarzonej bransoletki i 
dlaczego? Odwołaj się do wartości, jaką reprezentuje wybrany przez Ciebie charms. 

g) Zaakceptowanie zasad niniejszego konkursu. 
 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu 
art. 22 [1] Kodeksu cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby o 
pełnej zdolności do czynności prawnych, które w dniu przystąpienia do Konkursu są 
pełnoletnie. 

3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy w tym 
pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora oraz Zleceniodawcy oraz innych 
podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Zleceniodawcą przy organizacji 
niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, 
rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym 
pożyciu. 

 
§ 5. Zasady Konkursu / wyłonienia zwycięzców 

 
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: 

udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe:  Który charms z nowej jesiennej 
kolekcji PANDORA ESSENCE COLLECTION chciałabyś dodać do swojej wymarzonej 
bransoletki i dlaczego? Odwołaj się do wartości, jaką reprezentuje wybrany przez 
Ciebie charms. 
 
Tekst musi być autorstwa Uczestnika Konkursu. W przypadku naruszenia zasad Konkursu, 
plagiatu bądź podejrzenia o plagiat, Uczestnik może zostać pozbawiony Nagrody (już 
zdobytej) bądź wykluczony z Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek 
przestrzegania przepisów prawa, przyjętych zwyczajów i dobrych obyczajów oraz 
postanowień niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia zamieszczane przez Uczestników, 
powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także 
od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania 
innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich.  

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na pojawienie się ich zdjęcia profilowego wraz imieniem 
i inicjałem nazwiska oraz linkiem do profilu w serwisie Facebook, pod Zgłoszeniem oraz w 
sytuacji wyboru zwycięzców.  

3. Po zakończeniu Konkursu, Organizator wybiera 2 Zwycięzców.  
4. Zleceniodawca oraz Organizator na podstawie zgody Uczestnika Konkursu „WYGRAJ 

BIŻUTERIĘ PANDORA” będą przetwarzali dane osobowe zebrane w związku z organizacją 
Konkursu, w celach jego realizacji. 

5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 
przez niego warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie 
powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu 
rejestracyjnym. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna. 

 

 

 

 

 

 



§ 7. Nagrody 
 

1.         W Konkursie przyznane są 2 nagrody” 

I MIEJSCE: srebrna bransoletka z kolekcji Essence z charmsem CIERPLIWOŚĆ o wartości 
odpowiednio 199 zł i 199 zł (łączna wartość nagrody 398 zł). 

II MIEJSCE: charms ODDANIE o wartości 229 zł. 

2.         Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody 
rzeczowe. Każdemu uprawnionemu do nagrody Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do 
jednej Nagrody. 

3.         Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych nagrody otrzymane w Konkursie podlegają opodatkowaniu.  Nagrody, w kwotach 
wskazanych w ust. 1 powyżej, zostaną zachowane i odprowadzone przez Organizatora na konto 
właściwego urzędu skarbowego. 

 
 
 

§ 8. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu / wyłonienia zwycięzców 
 

1. Wyboru Zwycięzców dokonuje Jury Konkursowe w postaci Organizatora oraz Fundatora 
Nagród.  

2. Uczestnikom Konkursu zostaną przyznane Nagrody zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym Regulaminie.  

3. Zwycięzcy Nagród w Konkursie wyłonieni zostaną najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od 
daty zakończenia Konkursu. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego Zdobywcy Nagrody, spośród 
Uczestników, którzy dodali Zgłoszeniu do Konkursu, w przypadku, gdy: Organizator nie 
otrzyma w określonym czasie danych zwrotnych od Zwycięzcy, na które ma zostać przesłana 
Nagroda oraz nie spełni warunków uczestnictwa w Konkursie wymienionych w §5.  

5. Decyzja Organizatora jest ostateczna. 

 
 

§ 9. Informacja o wynikach Konkursu 
 

1. Zwycięzcy Nagród w Konkursie zostaną poinformowany przez Organizatora o otrzymanej 
Nagrodzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na ostatni adres e-mail wskazany przez 
Uczestnika w ciągu 10 dni roboczych od daty ogłoszenia Zwycięzców. W terminie nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej, 
zwycięzca zobowiązany jest odesłać pocztą elektroniczną, na adres obsluga@socializer.pl  
następujące informacje:  

a) imię i nazwisko,  
b) numer telefonu kontaktowego,  

c) adres w Polsce, na jaki ma zostać doręczona nagroda. 

2. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora pocztą, po otrzymaniu danych Zwycięzcy, w 
ciągu 20 dni roboczych od momentu przesłania wymaganych danych.  

mailto:obsluga@socializer.pl


3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z 
przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę. 

 

§ 10. Anulowanie nagród 
 

Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku których odpadnie 
podstawa przyznania nagród (np. otrzymanie dowodu oszustwa w Konkursie ”WYGRAJ BIŻUTERIĘ 
PANDORA”) dany Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu nagród oraz wszelkich 
kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu  przyznania takiemu Uczestnikowi nagrody w 
terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od Organizatora. 

 
§ 11. Reklamacja 

 
Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy kierować na piśmie, listem 
poleconym, na adres Organizatora: Socializer SA, ul. Racławicka 95, 02-634 Warszawa, z 
dopiskiem Konkurs „PANDORA – WYGRAJ BIŻUTERIĘ”, w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia 
Zwycięzców (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja zostanie 
rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 roboczych dni od jej otrzymania. Uczestnik 
Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą 
elektroniczną.  

  
§ 12. Odpowiedzialność za przesyłki 

 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe doręczenie przez pocztę listów, 
przesyłek oraz poczty elektronicznej, wysyłanych do i przez Uczestników Konkursu, w związku z 
przebiegiem Konkursu.  

 
§ 13. Zgoda na przesyłanie informacji 

 
Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej 
Konkursu, jego realizacji oraz informacji związanych z marketingiem bezpośrednim usług i 
produktów własnych Zleceniodawcy. 

 
 

§ 14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926) (dalej „Ustawa”) podanych 
przez Uczestników Konkursu jest PANDORA JEWELRY CEE Polska Sp. z o.o. 

2. Administrator danych przetwarza podane dobrowolnie przez Uczestników dane osobowe w 
celu realizacji Konkursu, w tym przyznania i doręczenia Nagród, oraz w przypadku wyrażanie 
odrębnej zgody – w celach marketingowych lub w celu przesyłania zamówionej informacji 
handlowej w rozumieniu ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną. Poniższe dane 
osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora: Imię i nazwisko Użytkownika, 
adres użytkownika, e-mail użytkownika, data urodzenia użytkownika. 

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie podanych danych osobowych 
następuje zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.  

4. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z 
przepisami  Ustawy.  



5. Organizator, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych pełni jedynie rolę 
podmiotu przetwarzającego dane osobowe na podstawie upoważnienia Administratora. 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na 
ujawnienie jego / jej danych osobowych Organizatorowi. Odmowa udzielenia informacji lub 
późniejsze unieważnienie zgody na przetwarzanie danych, uniemożliwia udział w Konkursie i 
może spowodować zablokowanie dostępu do aplikacji.  

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie ich danych wraz z informacjami o 
przygotowanych przez nich projektach; awatarem z Facebooka inicjałem nazwiska, jak 
również linku do ich profilu. 

8. Na wniosek Uczestnika, Uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji, a Organizator jest 
zobowiązany do przekazywania informacji o statusie przetwarzania jego danych osobowych 
w tym informacji, co do źródła jego / jej danych osobowych, listy jego / jej osobistych danych, 
celu i sposób przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, 
korekty niepoprawnych, niepełnych informacji i likwidacji jego / jej danych, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich 
danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia, a także do sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania przez Organizatora. 

9. Organizator zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Uczestników osobom 
trzecim. Te dane to: e-mail użytkownika, nazwę użytkownika i nazwisko, adres użytkownika, 
do wglądu osób trzecich tylko w celu dostarczenia nagrody. W tym celu Organizator korzysta 
z usług zewnętrznego przewoźnika. Ponadto, dane osobowe uczestników zostaną 
udostępnione Komisji Konkursowej w celu zakończenia konkursu i przydzielenia nagród. 
 
 

§ 15. Prawa i obowiązki Organizatora 

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

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w 
skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w  konkursie tych Uczestników, którzy 
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 

a) biorą udział w konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook, 

b) biorą udział w konkursie z wykorzystaniem więcej jak jednego konta w Serwisie 
Facebook, 

c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub a w szczególności, 
gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich, 

d) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one 
prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania 
konkursu, 

e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub  godzą w jego 
wizerunek, 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma 
wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, 
przerwania lub odwołania  Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje 
Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie 
pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować 
nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekaną. 



4. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności. jeśli Użytkownik nie może wziąć  udziału w 
Konkursie z następujących przyczyn: 

a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców 
usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków 
uczestnictwa w Konkursie, 

b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub 
zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie 
treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, 

c) jakichkolwiek problemów wynikających z działania Serwisu Facebook, 

d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z 
interakcjami z Serwisem Facebook, 

e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook 
powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody 
spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie 
Facebook, 

f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw 
Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebooku. 

 

§ 16. Postanowienia końcowe 
 

1. W celu uchylenia wątpliwości PANDORA JEWLERY CEE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. 17 stycznia 45 B, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców dla 
m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; 
NIP 5222915323, nie jest współorganizatorem Konkursu. 

 
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich 
praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie 
aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej 
formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści oraz jego umieszczenia na Portalu. 

 
3. O zakończeniu lub zmianie zasad Konkursu wszyscy uczestnicy będą powiadomieni przez 

Organizatora za pomocą poczty elektronicznej bądź informacji na stronie PANDORA pod 
adresem https://www.facebook.com/pandorapolska oraz na platformie konkursowej pod 
adresem http://shinysyl.com/konkurs-wygraj-bizuterie-pandora . 

 
4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu. 
 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację tekstów 
stworzonych dla innych Uczestników Konkursu na stronach internetowych portalu 
www.facebook.com na stronie aplikacji konkursowej pod adresem:  

 
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa. 

https://www.facebook.com/pandorapolska
http://shinysyl.com/konkurs-wygraj-bizuterie-pandora

