
REGULAMIN KONKURSU „Mikołajki” 
 

REGULAMIN KONKURSU „Mikołajki” (dalej jako „Konkurs”) 
§ 1. Postanowienia ogólne. 

1.Organizatorem Konkursu jest i fundatorem nagród jest DG-NET S.A. z siedzibą w Dąbrowie 
Górniczej (41-303) przy ul. Piłsudskiego 109, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w 
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000664968, 
NIP 6292478845, Regon 366663010 (dalej: Organizator).  

2.Koordynatorem Konkursu organizowanego na zlecenie Organizatora jest WILLS INTEGRATED 
Sp. z o.o., ul. Życzliwa 33 lok. 2 53-030 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod 
numerem REGON 021854740, NIP: 8943038718, w dalszej części Regulaminu zwany 
„Koordynatorem”. 

3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki Fibo oraz jej produktów i usług. 
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
6. Konkurs zostanie przeprowadzony przy użyciu serwisu Facebook, na profilu Fibo 
umieszczonego w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/TuJestFibo   
(„Fanpage”). 
7. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Konkursu i 
określa prawa i obowiązki jego uczestników. 
8. Regulamin Konkursu jest dostępny w utrwalonej formie na stronie internetowej 
https://mojefibo.pl/ w zakładce aktualności.  
9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani 
sponsorowany przez serwis społecznościowy Facebook. 
 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 
2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być 
każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności 
prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada swój profil w 
serwisie Facebook (dalej jako “Uczestnik”). 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Koordynatora i Organizatora, osoby 
działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a 
także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa 
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, powinowaci, a także osoby pozostające w związkach partnerskich. 
4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego 
regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. 
 

§ 3. Nadzór nad prawidłowością Konkursu 
1. Organizator przed rozpoczęciem Konkursu powoła Komisję Konkursową, w dalszej części 
Regulaminu zwaną „Komisją”. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora i 



Koordynatora. Zadaniem Komisji będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz 
wyłonienie laureatów Konkursu. Komisja będzie w szczególności odpowiedzialna za: 
a. Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom; 
b. Zabezpieczenie zgodności wyboru laureatów z postanowieniami Regulaminu i zasadami 
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności; 
c. Sprawdzenie posiadanych uprawnień do odbioru nagród przez laureatów; 
d. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z uczestnictwem i przebiegiem 
Konkursu. 
 

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu tj. od dnia 06.12.2021 r. 
od godz. 10:00 do dnia 10.12.2021 r. do godz. 23:59 odpowiedzieć w komentarzu pod postem 
na zadanie konkursowe. Jeśli nie wpłynie odpowiednia liczba zgłoszeń, Organizator ma prawo 
do wydłużenia czasu trwania Konkursu.  
2. Zadanie konkursowe: „Napisz list do Świętego Mikołaja, opisując, dlaczego marzysz w tym 
roku o słuchawkach. Swój list dodaj w komentarzu pod postem” 
Spośród wszystkich prawidłowo przesłanych Zgłoszeń, w w/w okresie trwania Konkursu, 
Komisja wybierze 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody w postaci zestawów mikołajkowych, 
w skład których wchodzą jedna para słuchawek bezprzewodowych TWS BTH-F9-5, jedna 
bawełniana torba i jeden worek-plecak.   
3. Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, sprzecznych 
z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może 
przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla 
zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. 
5. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać wiele Zgłoszeń do Konkursu, przy czym może być 
mu przyznana tylko jedna nagroda. 
6. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik 
Konkursu oświadcza, że Zgłoszenie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem 
chronionych praw osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do dokonania 
Zgłoszenia. 
 

§ 5. Zasady wyłaniania Laureatów. 
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję tylko spośród uczestników, którzy 
spełniają warunki wymienione w § 2 i 4 niniejszego Regulaminu. 
2. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń do Konkursu Komisja wyłoni 3 zdaniem Komisji 
najlepszych, najciekawszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi na zadanie konkursowe, a 
ich autorom zwanym w dalszej części Regulaminu „Laureatami” lub z osobna „Laureatem” 
przyzna nagrodę określoną w § 6 ust. 1. 
3. Do dnia 15.12.2021, a w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Konkursu w 
terminie do 7 dni od dnia zakończenia terminu obowiązywania Konkursu Koordynator 
poinformuje Laureatów Konkursu o wygranej poprzez komentarz pod postem konkursowym 
oraz wysłanie informacji na prywatny profil danego Laureata na serwisie społecznościowym 
Facebook z prośbą o przesłanie potwierdzenia przyjęcia nagrody wraz z dostarczeniem 
następujących danych: imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer telefonu 
komórkowego, PESEL, adres i nazwa urzędu skarbowego. 
4. W przypadku niedostarczenia wszystkich w/w danych przez danego Laureata w terminie 7 
dni od dnia poinformowania o wygranej, osoba taka zostanie wykluczona z Konkursu, a jej 



prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisja wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia 
wszystkich Laureatów, który spełniają wszystkie wymogi stawiane w niniejszym Regulaminie. 
 

§ 6. Nagrody. 
1. W ramach Konkursu dla każdego Laureata przewidziana jest nagroda w postaci zestawu 
świątecznego, w skład którego wchodzą: jedna para słuchawek bezprzewodowych TWS BTH-
F9-5, jedna torba bawełniana oraz jeden worek-plecak. Łączna wartość nagród w konkursie 
to: 180 zł. 
2. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do 
otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość przeniesienia prawa do 
nagrody na osobę trzecią. 
3. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Laureata na terytorium Polski w 
terminie 14 dni roboczych od dnia przesłania przez Laureata wiadomości zawierającej dane 
niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 5 ust. 3 i 4.  
4. Nagroda w Konkursie zostanie wydana Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami 
podatkowymi tzn. do wartości przekazywanych nagród Koordynator doliczy dodatkową 
nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości wydanej nagrody. Nagroda pieniężna nie 
zostanie przekazana Laureatowi tylko zostanie rozliczona na poczet podatku zryczałtowanego, 
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.) i uiszczona przez Koordynatora 
Konkursu na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego Laureata. W przypadku zrzeczenia się 
lub nieodebrania nagrody rzeczowej, podatek od nagrody, o którym mowa powyżej nie 
zostanie naliczony, a Uczestnik Konkursu utraci prawo do dodatkowej nagrody pieniężnej, o 
której mowa w niniejszym punkcie. Za pobranie i odprowadzenie podatku, o którym mowa 
powyżej, do urzędu skarbowego odpowiedzialny jest wyłącznie Koordynator, przy czym 
uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie swoich prawidłowych danych do 
dopełnienia obowiązku fiskalnego. 
5. Celem otrzymania Nagrody, Laureat musi przekazać do Koordynatora następujące dane: 
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa urzędu skarbowego, 
w którym rozlicza się Laureat. 
 

§ 7. Zmiana regulaminu Konkursu 
Organizator i Koordynator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym 
czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw uczestników Konkursu. 
 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne. 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z 
uzasadnieniem do Koordynatora na adres: WILLS INTEGRATED Sp. z o.o., ul. Życzliwa 33 lok. 2 
53-030 Wrocław, z dopiskiem "Mikołajki". Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od 
daty zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego). 
2. Nadesłane reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni 
od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres 
wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 
 

§ 9. Ochrona danych osobowych 



1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest DG-NET 
S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-303) przy ul. Piłsudskiego 109. Dane kontaktowe 
Administratora: kontakt@mojefibo.pl   

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w celu i 
zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika, 
wydania Nagrody. Podstawą prawną udostępnienia danych stanowi uzasadniony interes 
realizowany przez Organizatora oraz realizacja zobowiązań Organizatora wobec 
Uczestników. 

3. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy 
się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania konkursu. Okres przetwarzania danych 
osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody zakończy się z upływem pięciu lat licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania konkursu.  

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w 
szczególności na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych oraz 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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).Organizator będzie przechowywał Dane 
osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności 
zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

5. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane przez Organizatora do czasu realizacji 
Konkursu i wydania nagrody oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z 
przepisów podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane 
podmiotom którym Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym, 
podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów 
teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną.  

6. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie 
innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez 
Organizatora. 

7. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować do 
Organizatora. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie Danych osobowych 
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika lub prawa do Nagrody może prowadzić 
do wykluczenia z konkursu lub do odmowy przyznania prawa do Nagrody. 

9. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa 
innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej), ani organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera 
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  
 

 

 



 
 
 

§ 11. Postanowienia końcowe 
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających w 
szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad Regulaminu 
Organizator lub Koordynator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Konkursu. 
2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku 
(przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540). 
Regulamin obowiązuje od 06.12.2021 r. 
 

OŚWIADCZENIA: 
1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika 
konkursu wyłącznie na potrzeby konkursu oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z 
konkursu.  

 


