
 
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ: URODZINOWY KONKURS 
 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej 
organizowanej przez figurkoweramki.pl s.c. na portalach Facebook i Instagram. 

 
§ 1  

Postanowienia ogólne 
 

1. Akcja promocyjna URODZINOWY KONKURS, zwana dalej Akcją, organizowana jest przez 
figurkoweramki.pl s.c., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wiślanej 67, kod pocztowy 60-401, o 
numerze NIP: 7811998243 oraz numerze REGON 383769100 (zwanym dalej 
„Organizatorem”) w celach promocyjnych, a warunki korzystania z niej określa niniejszy 
regulamin („Regulamin”). 

2. Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest uprawniona do udziału 
zgodnie z założeniami niniejszego regulaminu (zwanej dalej „Użytkownikiem”).  

3. Akcja nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.). 

 
§ 2  

Zasady uczestnictwa 
 

1. Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich z zastrzeżeniem §2 pkt 2 niniejszego regulaminu. 
2. W Akcji mogą brać udział osoby niepełnoletnie pod warunkiem udzielenia zgody na udział 

w Akcji przez opiekuna prawnego.  
3. Akcja przeprowadzana jest na tablicy fanpage www.facebook.com/figurkoweramki oraz 

w serwisie Instagram. 
4. Aby wziąć udział w Akcji należy opublikować: 

zdjęcie własnoręcznie przygotowanej konstrukcji z klocków LEGO, na której Użytkownik 
pokaże, jak wyobraża sobie pracę Figurkowych ramek 
w jednym z wybranych miejsc: 

a. w komentarzu pod postem na tablicy w serwisie Facebook, 
b. na swoim profilu w serwisie Instagram, oznaczając profil marki @figurkoweramki 

5. Jeden Użytkownik może dodać dowolną liczbę zdjęć, z zastrzeżeniem, że tylko jedno z nich 
może zostać nagrodzone. 

6. Nagrodą jest zestaw minifigurek LEGO® City 60230 Badania kosmiczne. 
7. Zwycięzcą Akcji może zostać osoba, która w jednym z wybranych w §2 pkt 4 miejsc opublikuje 

zdjęcie na którym przedstawi, jak wyobraża sobie pracę Figurkowych ramek. Jury nagrodzi 
zdjęcie przedstawiające najciekawszą i najbardziej oryginalną konstrukcję lub złożoną historię. 

8. Konkurs trwa od momentu opublikowania posta konkursowego dnia 01.12.2020 r. do dnia 
8.12.2020 r. do godz. 23:59. 

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9.12.2020 r. o godz. 12:00. Zostanie zamieszczone na 
fanpage www.facebook.com/figurkoweramki, blogu www.figurkoweramki.pl/blog 
i w wiadomości prywatnej do zwycięzcy. 

 



10. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 
Regulaminie. 

 
§ 3  

Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Organizator. 
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych 

do przeprowadzenia Akcji i wydania nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”). 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Akcji, a po tym czasie 
przez okres 1 miesiąca. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora każdemu Uczestnikowi 
przysługuje:  

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,  
c. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,  
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  
e. prawo do przenoszenia danych. 

5. Organem nadzorczym wobec Organizatora w zakresie przetwarzania danych osobowych 
Uczestników jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik posiada prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania 
nagrody. 

 
§ 4  

Postanowienia końcowe 
 

1. Zasady Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
2. Akcja nie jest organizowana, sponsorowana, popierana, zarządzania ani powiązana 

z podmiotami będącymi właścicielami serwisów Facebook i Instagram, a także LEGO. Wyżej 
wymienione podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszą Akcję. Wszelkie pytania, 
komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją powinny być kierowane do Organizatora. 

3. W Akcji mogą brać udział jedynie zdjęcia będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej 
Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych. 

4. Z chwilą zgłoszenia zdjęcia do Akcji następuje ostateczne przeniesienie przez Uczestnika praw 
autorskich do korzystania i rozporządzania zdjęciami  na wszystkich polach eksploatacji 
wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Organizator jest uprawniony do korzystania z wszystkich opublikowanych przez Uczestników 
zdjęć do działań promocyjnych w obrębie strony internetowej www.figurkoweramki.pl i na 
kontach marki w serwisach Facebook i Instagram. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę 
poprzez przystąpienie do Akcji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja 
o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na fanpage www.facebook.com/figurkoweramki 
i blogu www.figurkoweramki.pl/blog. 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

7. Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na adres kontakt@figurkoweramki.pl. 

 


