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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Marketing&Handel 
Paul Schmidt, Großbeerenstr. 67, 14482 Potsdam, Niemcy (zwane dalej „Organizatorem”). 
2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez 
Facebook. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Sanokopl-
203423745584573/ (zwanej dalej “Fanpage”). 
 
§ 2. CELE KONKURSU 
Celem organizowanego konkursu jest zainteresowanie użytkowników internetu książką, 
stroną internetową i Facebook książki „Sanoko. Psst! Czy zdradzić ci moją tajemnicę“ 
 
§ 3. UCZESTNICY KONKURSU 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być użytkownicy serwisu Facebook.com, którzy prześlą 
odpowiedź na 
pytanie konkursowe, w formie wiadomości Messenger na profilu sanoko.pl w serwisie 
Facebook.com lub wiadomości email sanoko@sanoko.pl 
2. Uczestnik oświadcza, że: 
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 
Konkursu; 
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 
Facebook; 
d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem 
w Konkursie; 
e. jest osobą pełnoletnią 
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

 
§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na 
portalu społecznościowym Facebook Organizatora pod adresem 
https://www.facebook.com/Sanokopl-203423745584573/  
 

1. Konkurs polega na zamieszczeniu jednego postu konkursowego. Planowany jest szereg 
konkursów. 

2. Data i czas trwania konkursu ogłaszany jest przez organizatora na portalu Facebook.  



3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: 
a. zamieszczenie (w formie wiadomości Messenger do strony Facebook lub na adres 
email) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści postu 
konkursowego na Fanpage'u Organizatora. 

4. Aby przystąpić do Konkursu należy: 
- Być osobą pełnoletnią i mieć aktywne konto na portalu społecznościowym 
Facebook.com, 
- Zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie Facebook oraz na 
stronie internetowej sanoko.pl w zakładce konkursy 
- Udzielić w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

6. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za 
niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. 
7. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko 1 odpowiedź Konkursową do jednego 
postu konkursowego. 
 
§ 5. NAGRODA 
1. Informacja o przewidzianym przez Organizatora rodzaju nagród oraz ich liczba 
publikowane są w poście konkursowym. 
2. W przypadku nie podaniu adresu do wysyłki tej nagrody, Zwycięzca traci prawo do 
nagrody. 
3. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych 
od dnia otrzymania przez Organizatora informacji. 
4. Prawidłowa odpowiedź będzie zawarta pod postem z danym pytaniem konkursowym, 
opublikowanym na portalu Facebook, na profilu sanoko.pl  
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego 
rodzaju. 
6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 
ani jakakolwiek inna nagroda. 
 
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie i spełnienie wymagań 
Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w Regulaminu. 
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. 
4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze losowania zwycięzcy 
poprzedzonego dokonaniem analizy poprawności wykonania zadań. 
5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni zwycięzców przy każdym poście 

konkursowym drogą losowania. 
6. Uczestnik konkursu zgadza się na publikację swojego imienia lub nicka w poście z 

informacją o zwycięzcach. 
 
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po 
stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do 
korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych 



z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem lub regulaminem Facebooka, 
w szczególności uczestników, którzy: 
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na 
portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie 
tekstowej, jak i graficznej); 
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 
z zasadami Facebooka; 
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili 
osób trzecich; 
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 
aplikacji ze strony Facebooka. 
 
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Organizator wskazany w 1 ustępie 
Postanowień Ogólnych, zwany w niniejszym rozdziale Administratorem. 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z 
administratorem listownie lub poprzez adres email sanoko@sanoko.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji 
świadczeń wynikających z organizacji niniejszego Konkursu oraz z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności są nimi zawarte umowy na 
świadczenie usług informatycznych, doradczych. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych” 
b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” – rzeczowym prawnie 
uzasadnionym interesem będzie art. 919 kodeksu cywilnego. Chodzi więc o wywiązanie się z 
obowiązku powstałego wskutek złożenia przyrzeczenia publicznego. 
5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych zawierają: nazwa użytkownika lub nickname 
lub imię i nazwisko uczestnika lub adres email w przypadku wysyłki nagrody. 
7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia 
Konkursu. 
 
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin obowiązuje na czas trwania Konkursu. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa. 
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie jego trwania.  
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: 
https://sanoko.pl/konkursy/ 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bez podania 



przyczyny. W przypadku wcześniejszego zakończenia Konkursu, Uczestnicy zostaną 
niezwłocznie poinformowani o tym fakcie na Fanpage’u oraz na oficjalnej 
stronie Organizatora: https://sanoko.pl/konkursy/ 
7. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Konkursu jest ograniczona do 
wartości nagród w Konkursie. 
8. Wszelkie treści dotyczące Konkursu zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych 
Organizatora mają jedynie charakter informacyjny. 
9. Moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu 


