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REGULAMIN KONKURSU 
„Jakim papierem jesteś TY?” 

 
I. Postanowienia ogólne 
 

1.1. Konkurs, jest organizowany pod nazwą „Jakim papierem jesteś TY?” (zwany dalej „Konkurs”). 
Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od 
przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz.U.2009.201.1540 ze zm.). 
 
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Konkursu, w tym warunki uczestnictwa i 
przyznawania nagród w Konkursie i jest dostępny w całości na stronie https://www.papierowydizajn.pl 
 
1.3. Organizatorem i fundatorem Konkursu jest Europapier Polska Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 55u, 83-110 
Tczew, NIP: 593-10-92-550, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy KRS 
0000112435, Wysokość kapitału zakładowego: 21.020.000,00 zł. 
 
(zwana dalej jako „Organizator”),  
 
1.4. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz odpowiedzialnym za wydanie Nagród 
Zwycięzcom.  
 
1.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie stworzony, sponsorowany, wspierany, 
ani administrowany przez Facebook. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami 
podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane 
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Serwis Facebook nie ponosi 
odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane 
z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. 
 
1.6. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator.  
 
1.7. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia 
Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku 
dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. 
 
1.8. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: dane wskazane w pkt 5.2. niniejszego 
Regulaminu. 
 
1.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla otrzymania nagrody lub 
rozpatrzenia reklamacji – odbywa się w oparciu p art. 6 ust. 1 pkt b) 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 (dalej = ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
1.10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska lub 
pseudonimu oraz miejsca zamieszkania na Facebooku jeżeli zostanie Zwycięzcą. 
 
1.11. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz 
zgłoszenia żądania zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak 
również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres Organizatora podany w punkcie 
1.3. Regulaminu. 
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1.12. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, 
przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. 
 
1.13. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa od Organizatora, w szczególności podmioty przetwarzające 
dane w imieniu i na zlecenie Organizatora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych (w szczególności w związku z obsługą kadrowo-płacową, IT itp.) lub podmioty, którym dane 
udostępniono po uzyskaniu stosownej zgody Uczestnika. 
 
1.14. Komunikacja z uczestnikami konkursu będzie realizowana za pomocą fanpage’u na portalu Facebook 
przez firmę MARCIN SKRZĄTEK SKZ!, NIP 677-23-03-169, Kraków, ul. Odlewnicza 69, kod pocztowy 30-
142.  
 
II. Definicje 
 
2.1. W Regulaminie są użyte sformułowania, których znaczenia określają poniższe definicje, niezależnie od 
liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte: 
 
a) Fan Page (Profil) – strona Papierowy Dizajn znajdująca się pod adresem  
https://www.facebook.com/PapierowyDizajn, na którym zostanie umieszczony post konkursowy 
 
b) Wall – tablica na Fan Page Papierowy Dizajn.  
 
c) Post konkursowy –Publikacja dot. konkursu na Fan Page’u Papierowy Dizajn 
 
d) Praca Konkursowa – komentarz opublikowany w poście konkursowym w formie odpowiedzi na pytanie 
dotyczące testu zamieszczonego na stronie www.papierowydizajn.pl/jpj   
 
e) Komisja Konkursowa –komisja czuwająca nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz wyboru 
zwycięskich prac konkursowych w skład, której będzie wchodziło 3 przedstawicieli ze strony Organizatora.  
 
f) Uczestnik –osoba fizyczna, posiadająca zweryfikowany profil na Facebooku, która wzięła udział w 
Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie. 
 
g) Zwycięzca –Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową uprawniony do otrzymania Nagrody. 
 
h) Nagroda –przewidziane w Konkursie nagrody, które Zwycięzca Konkursu może uzyskać na zasadach 
określonych w Regulaminie. 
 
i) Regulamin –niniejszy Regulamin Konkursu. 
 
j) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. informacje 
dotyczące Uczestnika: imię i nazwisko, Facebook ID, adres e-mail, adres korespondencyjny na terenie 
Polski, numer telefonu, przetwarzane przez Zleceniodawcę wyłącznie dla celów wskazanych 
w Regulaminie. 
 
III. Nagrody w Konkursie 
 
3.1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 
 
 - 200 notesów wyprodukowanych przez Europapier Polska Sp. z o.o. na potrzeby kampanii „Jakim 
papierem jesteś TY?”, przy czym każdego tygodnia zostanie nagrodzonych maksymalnie 50 osób, 
poczynając od 21.11.2018 i kończąc na 21.12.2018 roku.  
 
 
 

https://www.facebook.com/PapierowyDizajn
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IV. Zasady prowadzenia Konkursu 
 
4.1. Konkurs prowadzony będzie na terenie całego kraju w terminie od 21.11.2018 do 21.12.2018 roku.  
 (zwany dalej „czasem trwania Konkursu”). 
 
4.2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która: 

a) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;  
b) ukończyła 18 rok życia 
c) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

ma miejsce zamieszkania na terenie Polski; 
d) spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu. 

 
4.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Europapier Polska Sp. z o.o. oraz 
pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich 
małżonkowie i krewni w linii prostej. 
 
4.4. W celu wzięcia udziału w Konkursie i ubiegania się o nagrody w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest 
do: 
 
a) zapoznania się z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie; 
b) wykonanie zadania konkursowego. Zadaniem konkursowym jest kreatywna odpowiedź w postaci 
komentarza w poście konkursowym dot. testu umieszczonego na stronie www.papierowydizajn.pl/jpj   
 
4.5. Każdy Uczestnik może ubiegać się o nagrodę tylko jeden raz. 
 
4.6. Termin przesyłania zgłoszeń trwa od 15 listopada 2018 roku od godz. 10:00:01 do 14 grudnia 2018 r. 
do godz. 23:59:59. 
 
4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania odpowiedzi na zadanie konkursowe w serwisie 
Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Papierowydizajn 
 
4.8. Organizator dokona oceny przesłanych odpowiedzi raz tygodniowo w trakcie trwania konkursu.  
Zwycięzców poinformuje o wygranej w prywatniej wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook:  
 
4.9. Zwycięzcami w Konkursie zostanie 50 osób w każdym z tygodni trwania konkursu, których wykonanie 
Zadania Konkursowego zostanie ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową. Komisja bierze pod uwagę 
następujące kryteria: 
kreatywność 
 
4.10. Zadanie konkursowe nie może zawierać treści, które mogłyby: 
● zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, 
● naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw 
pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek z 
zobowiązaniami do zachowania poufności, 
● posiadać charakter obraźliwy, wulgarny lub stanowić groźbę skierowaną do innych osób, 
● pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, lub 
● naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, 
normy społeczne lub obyczajowe. 
 
V. Sposób i termin ogłaszania wyników 
 
5.1. Zwycięzca Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznanej Nagrodzie oraz 
warunkach wymaganych do jej odebrania poprzez wiadomość na Facebooku przesłaną na profil,  z którego 
wpłynęło zgłoszenie nie później niż w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia obrad Komisji Konkursowej. 
Zwycięzca jest zobowiązany zweryfikować czy informacja przesłana dotarła do niego, a następnie wypełnić 
kolejne czynności w celu uzyskania nagrody zgodnie z zapisami Regulaminu. 

http://www.papierowydizajn.pl/jpj
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5.2. Zwycięzca w Konkursie, po otrzymaniu informacji o przyznaniu Nagrody zgodnie z treścią pkt 5.1. 
powyżej, musi przesłać zwrotnie na adres wskazany poniżej następujące dane: 

a) Imię nazwisko 
b) Adres zamieszkania 
c) Nr telefonu 

 
5.3. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku: 

a) nieotrzymania przez Organizatora w wyznaczonym terminie zwrotnych informacji z danymi 
adresowymi, umożliwiającymi wydanie Nagrody;  

b) wskazania w Oświadczeniu danych Zwycięzcy Nagrody niezgodnych z danymi uczestnika; 
c) niespełnienia innych warunków Regulaminu. 
 

W każdym z tych przypadków Organizator powiadomi o fakcie utraty prawa do nagrody w wiadomości 
prywatniej na portalu Facebook, a następnie poinformuje o przyznanym prawie do Nagrody osobę z listy 
rezerwowej zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.1. Regulaminu. 
 
VI. Miejsce i termin wydawania wygranych. 
 
6.1. Wydanie Nagród nastąpi najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 roku  
 
6.2. Zwycięzca, który nie odebrał Nagrody traci do niej prawo. Zwycięzca Konkursu, który w jej trakcie 
zmienił adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania jest zobowiązany powiadomić o powyższym 
fakcie Organizatora Konkursu niezwłocznie tak, by Organizator dokonał zmian i zachował terminy wydania 
Nagród w Konkursie określone Regulaminem. 
 
6.3. Zwycięzca ma prawo odebrać Nagrodę osobiście w jednym z oddziałów Organizatora znajdującego się 
pod następującymi adresami, po potwierdzeniu przez Organizatora, że istnieje możliwość odbioru Nagrody. 
Adresy oddziałów można znaleźć pod adresem internetowym https://www.papierowydizajn.pl/kontakt 
 
6.4. Nagroda w Konkursie nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy 
nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. Zwycięzca Konkursu nie może 
przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 
 
6.5. W przypadku niewydania Nagrody w Konkursie przechodzi ona do dyspozycji Organizatora. 
 
VII. Prawa autorskie 
 
7.1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik tym samym potwierdza, że przesłany przez niego tekst 
(komentarz) jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, wolnej od wad prawnych i nie narusza 
żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób 
trzecich, a Uczestnik jako autor tekstu posiada wszelkie i niczym nieograniczone prawa autorskie 
i pokrewne do odpowiedzi. 
 
7.2. Z chwilą zamieszczenia komentarza pod postem konkursowym na Facebooku Uczestnik udziela 
Organizatorowi nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie i nieograniczonego terytorialnie upoważnienia 
do korzystania z komentarza wraz z ich opisaniem imieniem i nazwiskiem lub innym oznaczeniem 
Uczestnika (licencja niewyłączna) w celach związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych przez 
Organizatora. Organizator będzie mógł korzystać z odpowiedzi na następujących polach eksploatacji: 
● utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości i we fragmentach na 
wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśmie światłoczułej, magnetycznej, celuloidowej, nośnikach 
cyfrowych – DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini Discach, płytach MP3, kliszy fotograficznej, płycie analogowej, 
dysku optycznym, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci, 
● zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, 
reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na 
nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych, 
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● wprowadzanie do pamięci komputera, 
● wprowadzanie do lokalnych sieci komputerowych, 
● tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w 
zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, 
która te zmiany wykonała, 
● publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym; 
● wprowadzanie do sieci teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet, sporządzanie kopii takich 
zapisów, oraz rozpowszechnianie (publikacja) w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet; 
rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora, na profilach Organizatora w portalach 
społecznościowych (w tym w serwisach: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter), a także swobodne 
linkowanie (odsyłanie), w tym m.in. na Fanpage na Faceboooku: (dostępnym pod adresem: 
facebook.com/papierowydizajn) 
 
VIII. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 
 
8.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez 
Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora w terminie do dnia 30 
marca 2019 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 
 
8.2 Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż 
w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 
8.3 Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym nadanym 
najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 
8.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależne od 
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
 
IX. Postanowienia końcowe 
 
9.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 
udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. 
 
9.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji 
przesyłką pocztową lub kurierską na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi 
takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres papierowydizajn@europapier.pl 
Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody. 
 
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu na wypadek gdyby konieczność ich 
wprowadzenia zaistniała z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile nie spowoduje 
to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie 
opublikowana na Fanpage’u Papierowy Dizajn oraz przekazana w drodze wiadomości prywatnej w ramach 
portalu społecznościowego Facebook wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed 
dniem dokonania zmiany Regulaminu. 
 
9.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 
 


