
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Mundial 2018” 
Odbywający się na profilu Emtor Sp. z o.o. , 

na portalu Facebook 
 

§ 1 
1. Niniejszy regulamin określa zasady na jakich odbywa się konkurs „Mundial 2018” na 

profilu Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w serwisie Facebook.  
2. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Facebook na następującej stronie  

internetowej: https://www.facebook.com/emtor.yale/ 
3. Organizatorem konkursu jest Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 

147-157, 87 – 100 Toruń, KRS: 0000122446.  
4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 

popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani nie jest związany z tym 
serwisem. 

5. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

§2 
1. Uczestnikiem konkursu może być podmiot, prowadzący działalność gospodarczą. 
2. Uczestnikiem konkursu może być konsument.  
3. Organizator konkursu umieścił na profilu społecznościowym Facebook post z 

infografiką oraz informacjami dotyczącymi konkursu „Mundial 2018” 
4. Aby stać się uczestnikiem konkursu należy w terminie obowiązywania konkursu: 
a) wskazać prawidłowy wynik finałowego meczu Francja vs Chorwacja, który odbywa 

się w dniu 15.07.2018, o godz. 17:00 
5. Uczestnik może oddać tylko jeden głos w konkursie. 
6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza, wyrażenie przez Uczestnika zgody 

na umieszczenie niektórych danych (imię, nazwisko, firma) we wszystkich 
materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za cel propagowanie 
konkursu oraz opublikowanie lub informowanie o wynikach konkursu. 

7. Organizator nie odpowiada za ew. problemy techniczne serwisu społecznościowego 
Facebook.  

 
§3 

1. Nagrodzonych w konkursie zostanie pierwszych trzech uczestników, którzy 
najszybciej wskażą (przez wpisanie komentarza w poście konkursowym) prawidłowy 
wynik meczu Francja vs Chorwacja, w dniu 15.07.2018, o godz. 17:00 

2. Do dokładnego określenia kolejności wpływu zgłoszeń, bierze się pod uwagę czas 
komentarza wyświetlany w serwisie Facebook. 

3. Odpowiedzi (komentarze), w postaci końcowego wyniku meczu, niezawierające 
nazw państw, będą interpretowane, zgodnie z umiejscowieniem flag państw na 
infografice w poście konkursowym 

 

§4 
1. Nagrodą w konkursie są trzy piłki Adidas Telstar 18 OMB i trzy zestawy gadżetów 

Organizatora konkursu, zawierające:  
a) czapka 



 

 

b) szalik 
c) brelok oraz smycz reklamowa 

 
 

2. Organizator konkursu przekaże uczestnikowi, który spełnił warunki udziału w 
konkursie, jedną piłkę Adidas Telstar 18 OMB oraz jeden z trzech zestawów 
gadżetów. 

 
§5 

1. Opublikowanie wyników nastąpi do dnia 15.07.2018, przez odpowiedź w 
komentarzu, w serwisie społecznościowym Facebook, pod postem konkursowym 
oraz w bezpośredniej wiadomości prywatnej do trzech zwycięzców. 

2. Laureaci nagród zostaną poproszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą 
pocztową lub kurierem. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator konkursu.  

3. Nagrody nie są objęte odpowiedzialnością gwarancyjną Emtor Sp. z o.o., ani nie 
są objęte odpowiedzialnością Emtor Sp. z o.o. z tytułu rękojmi.  

 
§6 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. (Dz.U.2016.922 z późń. zm.) jest Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. 
Dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego regulaminu, w tym w celu 
opublikowania wyniku konkursu, w celu archiwizacji, w celach statystycznych i 
marketingowych, podejmowanych przez Emtor Sp. z o.o. lub we współpracy z 
innymi podmiotami. Dane mogą być udostępnione także podmiotom 
współpracującym z Emtor Sp. z o.o. lub uprawnionym organom.  

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
(imię, nazwisko, email, numer telefonu), przy czym jednocześnie Uczestnik 
konkursu zapewnia, że przekazuje Emtor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu tylko te 
dane, które są powszechnie dostępne, w szczególności udostępnione w sieci 
Internet. Jeżeli Organizator konkursu poweźmie informację, że dane przekazane 
w zgłoszeniu lub o które zwrócono się celem wysłania nagrody,  nie spełniają  
wymagania powszechnej dostępności, może odmówić przyjęcia zgłoszenia lub 
odmówić wysłania nagrody.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a udostępniającemu przysługuje 
prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania. 

4. Niepodanie danych osobowych, lub wątpliwość co do zgodności przetwarzania 
podanych danych osobowych z przepisami prawa, uniemożliwi otrzymanie 
nagrody.  

5. Uczestnik konkursu, zobowiązany jest do odebrania od osoby fizycznej/osób 
fizycznych, jeżeli posługuje się nimi przy wykonywaniu czynności w ramach 
niniejszego regulaminu lub udziału w konkursie, zgody na przetwarzanie jej/ich 
danych osobowych, zgodnie z niniejszym paragrafem i przekazanie tej zgody do 
organizatora konkursu 

6. Przekazanie danych przez uczestnika konkursu lub osobę o, której mowa w ust. 
5 na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie stanowi podstawy do 
dochodzenia przez uczestnika konkursu lub osobę, którą posługuje się uczestnik 
konkursu, jakichkolwiek roszczeń. 
 

§7 



 

 

 
 
 
Konkurs trwa do 15 lipca do godziny 17:00 br. 

 
 

 
§8 

1. Uczestnik, zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w 
związku z przeprowadzanym konkursem.  

2. Serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu.  
3. Do przeprowadzania konkursu nie można wykorzystywać prywatnych osi 

czasu ani połączeń ze znajomymi (np. niedozwolone jest stosowanie 
rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w 
konkursie”, „udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe 
udziały w konkursie” czy „oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć 
udział w konkursie”. 

 
 

§9 
1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń przez 

osoby, uczestniczące w konkursie lub osoby, które próbowały wziąć udział w 
konkursie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w 
trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w 
nadejściu zgłoszeń. Organizator konkursu nie odpowiada za różnice w 
wyświetlaniu czasu na komputerze lub portalu uczestnika konkursu, z danymi 
wyświetlanymi na portalu lub w systemie komputerowym Organizatora konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i 
zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, publikacji wyników konkursu.  

4. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, organizator konkursu może 
wykluczyć daną osobę z konkursu na każdym jego etapie.  

5. Udział w konkursie nie może nosić znamion nieuczciwej rywalizacji, w 
szczególności nie może przyjmować formy spamowania.  

6. Nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę lub jej 
część.  

 

 


