
 

 

 

Regulamin konkursu pod nazwą „Ferie. Zimowy odpoczynek najlepiej spędzić…” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest spółka pod firmą Credipass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290556, której dokumentacja 

przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 534-237-16-76 i 

REGON 141153906, której kapitał zakładowy wynosi 1.114.000,00 zł (jeden milion sto czternaście 

tysięcy złotych i 00/100), dalej jako: „Organizator”, „Spółka” i/lub „Credipass”. 

2. Konkurs pod nazwą „Ferie. Zimowy odpoczynek najlepiej spędzić…” organizowany jest na zasadach 

opisanych niniejszym Regulaminem i przeprowadzony zostanie za pośrednictwem fanpage Spółki na 

portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: 

https://www.facebook.com/Credipasspl, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

(dalej: „Konkurs”). Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 

2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).  

3. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis społecznościowy 

Facebook (dalej: "Serwis" i/lub "Facebook"). Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

jakiekolwiek działania związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.  

5. Konkurs trwa od dnia 06 lutego 2023 roku do dnia 13 lutego  2023 roku, do godz. 13:00. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

7. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu, oznacza iż:  

• zapoznał się on z treścią Regulaminu i go zaakceptował,  

• zaakceptował fakt, że ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające również pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie 

(dalej łącznie jako: „Uczestnicy”, a każdy z osobna „Uczestnik”).  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:  

a) posiadanie przez Uczestnika urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego  

w odpowiednią przeglądarkę internetową, w szczególności: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Fire 

Fox, Chrome, Opera, inne oraz  



 

b) posiadanie przez Uczestnika zweryfikowanego konta w Serwisie Facebook.  

3. Warunki udziału w Konkursie opisane w niniejszym Regulaminie, w szczególności opisane  

w punkcie 2 „Warunków uczestnictwa” muszą być spełnione łącznie.   

4. Organizator informuje, że korzystanie z oprogramowania Adblock Plus i/lub Flashblock może 

spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym fanpage’a Credipass i w konsekwencji 

może uniemożliwić Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie, za co Spółka nie ponosi 

odpowiedzialności. 

5. Prawo do udziału w Konkursie oraz prawo do otrzymania Nagrody nie może być przenoszone na 

osoby lub podmioty trzecie.  

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i/lub osoby współpracujące ze Spółką 

na podstawie umów cywilnoprawnych, a także pracownicy i/lub osoby współpracujące na podstawie 

umów cywilnoprawnych z podmiotami bezpośrednio z nimi powiązanymi, jak również członkowie 

rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu). 

7. W okresie trwania Konkursu zabronione jest: 

a) wykorzystywanie przez Uczestników jakichkolwiek wirusów, botów, robaków bądź innych kodów 

komputerowych, plików i/lub programów, które mogłyby w całości lub w części uniemożliwić, zakłócić 

lub utrudnić dostęp do Serwisu i/lub fanpage’a Credipass, lub też mogłyby uniemożliwić, zakłócić lub 

utrudnić przeprowadzenie Konkursu, jak i udział w Konkursie innych Uczestników;   

b) podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań, które naruszyłyby prywatność innych 

Uczestników i/lub innych użytkowników Serwisu, w szczególności polegających na zbieraniu, 

przetwarzaniu i/lub rozpowszechnianiu informacji o innych Uczestnikach i/lub innych użytkownikach 

Serwisu bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy opisane powyżej czynności są zgodne  

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu lub regulaminu 

Serwisu; 

c) zamieszczanie przez Uczestników w ramach Serwisu i/lub fanpage’a Credipass, w szczególności pod 

postem konkursowym zawierającym Zadanie Konkursowe jakichkolwiek treści zawierających słowa 

uznane powszechnie za wulgarne lub treści niewłaściwych, niestosownych, rasistowskich, obraźliwych, 

nawołujących do nienawiści, pornograficznych, fałszywych, wprowadzających w błąd, seksistowskich, 

naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa i/lub innych, które mogłyby naruszyć 

prawa osób trzecich, w szczególności Uczestników Konkursu i/lub innych użytkowników Serwisu i 

członków fanpage’a Credipass prowadzonego w ramach Serwisu;  

d) podejmowanie przez Uczestników w momencie korzystania z Serwisu i/lub fanpage’a Credipass 

działań, które mogłyby naruszyć i/lub podważyć zaufanie do Organizatora;  

e) podejmowanie przez Uczestników w momencie korzystania z Serwisu i/lub fanpage’a Credipass 

działań, które mogłyby wyrządzić Spółce i/lub innym użytkownikom Serwisu i/lub fanpage’a Spółki 

szkodę majątkową i/lub osobistą; 



 

f) podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na wyniki Konkursu 

lub uzyskanie nagrody, w szczególności zabronione jest zakładanie przez Uczestników dodatkowych 

i/lub fikcyjnych kont w ramach Serwisu.  

 

III. Zadanie konkursowe 

1. Zadaniem konkursowym jest zamieszczenie pod postem konkursowym, opublikowanym przez 

Organizatora na fanpage’u Credipass autorskiej odpowiedzi na zagadnienie: „Ferie. Zimowy 

odpoczynek najlepiej spędzić….” (dalej: „Zadanie Konkursowe”). 

2. Zadanie Konkursowe opublikowane zostanie przez Credipass na fanpage’u Credipass w ramach 

Serwisu w dniu 6 lutego 2023 r., o godz. 12:00.  

3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedź na Zadanie Konkursowe.   

4. W Konkursie zostanie wyłoniony spośród Uczestników spełniających postanowienia niniejszego 

Regulaminu wyłącznie jeden zwycięzca (dalej: „Zwycięzca”). 

5. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zbierze przy swoim komentarzu największą liczbę 

„reakcji”. Za „reakcję” Organizator uznaje emotikony w postaci „kciuków w górę”, serduszek i/lub 

minek. Organizator na zakończenie Konkursu obliczy liczbę reakcji przy komentarzach zamieszczonych 

pod Zadaniem Konkursowym.   

6. Odpowiedź Uczestnika na Zadanie Konkursowe musi spełniać warunki niniejszego Regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia odpowiedzi w Konkursie w przypadku: 

a) stwierdzenia przez Organizatora, że zamieszczona odpowiedź nie spełnia warunków niniejszego 

Regulaminu lub działania Uczestnika Konkursu naruszają postanowienia Regulaminu; 

b) zgłoszenia przez Uczestnika naruszenia przez innego Uczestnika postanowień niniejszego 

Regulaminu i uznaniu przez Organizatora zasadności zgłoszenia.  

7. Nieuwzględnienie odpowiedzi przez Organizatora skutkuje eliminacją Uczestnika będącego jej 

autorem z Konkursu i brakiem możliwości ponownego wzięcia udziału w Konkursie. Odpowiedź 

usunięta przez Organizatora nie będzie uwzględniana przez Komisję w toku wyłonienia zwycięzcy.  

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem fanpage’a Credipass, poprzez podanie przez 

Organizatora w ramach postu konkursowego imienia i nazwiska lub nazwy profilu (nick) Zwycięzcy, na 

co Uczestnicy wyrażają zgodę. Opublikowaniu podlegać będą wyłącznie imię i nazwisko lub nazwa 

profilu (nick) Zwycięzcy, które będą widoczne przy komentarzu zamieszczonym przez Uczestnika, 

stanowiącym odpowiedź na Zadanie Konkursowe. Wyniki ogłoszone będą w dniu 13 lutego 2023 roku.    

9. Zwycięzca otrzyma w dniu ogłoszenia wyników Konkurs informację o wygranej w Konkursie, którą 

Organizator wyśle w ramach wiadomości prywatnej za pośrednictwem Serwisu.   

 

IV. Nagroda 

1. Nagrodą w Konkursie jest Smartwatch Amazfit GTS 2 mini (czarny), o wartości 299 zł (słownie: 

dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) oraz kwota pieniężna stanowiąca równowartość 11,11% 



 

wartości tych słuchawek (dalej: „Nagroda”). Smartwatch zostanie wydany Zwycięzcy pod warunkiem 

spełnienia postanowień niniejszego Regulaminu. Pozostała część Nagrody zostanie przekazana przez 

Organizatora na rachunek właściwego urzędu skarbowego tytułem podatku dochodowego od 

Nagrody, do którego zapłaty zobowiązany jest Uczestnik a do jego pobrania i odprowadzenia na 

rachunek urzędu skarbowego zobowiązany jest Organizator jako płatnik. 

2. Nagroda zostanie wysłana na adres na terytorium Rzeczpospolitej Polski, podany przez Zwycięzcę w 

prywatnej wiadomości przesłanej do Credipass za pośrednictwem fanpage’a Spółki.  

3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest zgłoszenie przez Zwycięzcę Konkursu do Spółki gotowości jej 

otrzymania, poprzez wysłanie wiadomości prywatnej za pośrednictwem fanpage’a Credipass i podanie 

w tej wiadomości danych niezbędnych do przesłania przez Spółkę Nagrody, to jest: imienia, nazwiska 

oraz pełnego adresu, na który ma zostać przesłana Nagroda, w terminie 7 dni, licząc od dnia 

opublikowania przez Organizatora informacji o Zwycięzcy Konkursu. Brak zgłoszenia się przez 

Zwycięzcę do Spółki po odbiór Nagrody w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym i/lub nie 

podanie w tym terminie danych Zwycięzcy umożliwiających przesłanie Nagrody, skutkuje utratą prawa 

do otrzymania Nagrody.  

4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w punkcie 3 powyżej, Zwycięzca Konkursu 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Credipass o zaistniałej zmianie i podania nowych 

danych niezbędnych do wysłania Nagrody. Brak poinformowania Spółki o zmianie danych podanych 

zgodnie z punktem 3 powyżej, skutkować będzie wysłaniem Nagrody na ostatni znany Organizatorowi 

adres Zwycięzcy i uznaniem, że Nagroda została skutecznie wydana Zwycięzcy.  

5. Nagroda nie podlega jakiejkolwiek wymianie i/lub zamianie.   

6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) prawidłowość i aktualność danych Zwycięzcy umożliwiających przesłanie Nagrody, przekazanych 

przez Zwycięzcę w ramach wiadomości prywatnej przesłanej do Credipass; 

b) brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy; 

c) brak możliwości skontaktowania się ze Spółką za pośrednictwem fanpage’a Credipass i/lub wysłania 

wiadomości zawierającej dane niezbędne do odbioru Nagrody, z przyczyn wynikających z ustawień 

konta Uczestnika w ramach Serwisu, w szczególności ustawień dotyczących bezpieczeństwa i 

prywatności użytkowników Facebook’a; 

d) brak możliwości skontaktowania się Spółki ze Zwycięzcą za pośrednictwem fanpage’a Credipass i/lub 

wysłania wiadomości do Zwycięzcy, z przyczyn wynikających z ustawień konta Uczestnika w ramach 

Serwisu, w szczególności ustawień dotyczących bezpieczeństwa i prywatności użytkowników 

Facebook’a; 

e) jakiekolwiek przerwy techniczne i/lub zakłócenia w działaniu Serwisu. 

 

V. Reklamacje 



 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu mogą być 

składane przez Uczestników nie później, niż do dnia 28 lutego 2023 roku, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na adres e-mail Organizatora: marketing@credipass.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie składanej reklamacji. W 

tytule wiadomości należy dodać dopisek: Konkurs „Ferie. Zimowy odpoczynek najlepiej spędzić…”.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 

(trzydziestu) dni, licząc od daty ich otrzymania przez Spółkę.  

4. Podstawą rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji będzie każdorazowo treść Regulaminu oraz przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony danych 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Organizator informuje, że 

administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest spółka pod firmą 

Credipass Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja przechowywana jest 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000290556, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 534-237-16-76, REGON 

141153906. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz zgody na publikację imienia i nazwiska lub nazwa profilu (nick) Zwycięzcy Konkursu. 

3. Dane osobowe Uczestników zebrane za pośrednictwem fanpage Credipass na Facebooku będą 

przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko lub nazwa profilu (nick) Uczestnika na 

podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO (udzielona zgoda). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie. 

4. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem działań, które podjęto na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W 

przypadku Zwycięzcy Konkursu będą to dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody oraz rozliczenia 

podatku, czyli: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane właściwego Urzędu 

Skarbowego oraz adres zameldowania na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c) RODO (niezbędność 

przetwarzania do wypełnienia obowiązku  

prawnego ciążącego na administratorze (Organizatorze) w związku z odpowiednim przepisem ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ewentualnie innym przepisem szczególnym wskazanym 

w ustawach podatkowych). 

5. Dane osobowe osób zgłaszających reklamacje będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest organizacja Konkursu – tj. na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, jedynie w celu rozpatrzenia reklamacji. 



 

6. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników biegnie od momentu ich przekazania do 

zakończenia procesu rozpatrywania reklamacji przez Organizatora, a w przypadku laureatów Konkursu 

także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa. 

7. Administrator oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 

RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: iod@metrohouse.pl.  

8. Dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować 

odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w 

rozumieniu RODO. 

10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w przypadkach 

określonych w RODO. 

11. Uczestnikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.  

2. Spory powstałe w związku z organizacją i/lub przeprowadzeniem Konkursu, będą rozwiązywane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianach 

będzie zamieszczona niezwłocznie na fanpage Credipass w ramach Serwisu.  

 

 


