
Regulamin konkursu Piana 65  

Selena SA 

 
§ 1 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem „konkursu Piana 65 Selena SA” (dalej jako „Konkurs”) jest Selena S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  
0000112580, posiadającą REGON: 005923241, NIP: 8940005523 (dalej jako 
„Organizator”). 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis 

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane 
z organizacją oraz przebiegiem   Konkursu. 

4. Konkurs odbywa się  za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook 

znajdującym się  pod adresem: https://www.facebook.com/TytanProfessionalPolska. 

5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. 

 

§ 2 
 

Warunki uczestnictwa 

 
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz posiadające miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie 

Facebook oraz polubienie fanpage’a Tytan Professional w serwisie Facebook. 

3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych od 2 § ust. 1 - ust. 2 stanowi 

podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia 

tych okoliczności, w tym po dniu rozstrzygnięcia konkursu, prawo do odmowy wydania 

narody albo żądania jej zwrotu. 

4. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się  

z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i nie wnosi co do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

5. Konkurs trwa od 29 listopada 2021 do 3 grudnia 2021 r. godziny do 23:59. 

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w  dniu 6 grudnia 2021 r., za pośrednictwem 

fanpage’a: https://www.facebook.com/TytanProfessionalPolska. 

. 

 

§ 3 

 
Zadanie konkursowe 

 
1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na przedstawione w poście 

konkursowym pytanie lub zadanie. 

2. Każdy Uczestnik może zgłosić wiele propozycji odpowiedzi, ale może zostać nagrodzony 
wyłącznie jednokrotnie w czasie obowiązywania całego konkursu. 

3. W Konkursie każdego dnia zostanie wyłonionych 20 Laureatów. 

4. Laureatami zostanie pierwsze 20 osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi na zadane 
pytanie (o ile nie zostali nagrodzeni już wcześniej). 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 



pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,  

których odpowiedzi konkursowe zawierają treści naruszające powszechnie 

akceptowane normy obyczajowe, moralno-etyczne, niosą treści propagujące przemoc, 

wzywają do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, zawierają 

treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie prawa polskiego albo 

międzynarodowego, a także zawierają oznaczenia albo nazwy innych produktów aniżeli 

Organizatora lub zawierają treści naruszające dobra osobiste Organizatora lub 

stawiające go w  niekorzystnym świetle.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w 

razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków Regulaminu, w  

szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu. 

8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że odpowiedzi konkursowe zgłoszone w Konkursie 

stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zgłoszone 

odpowiedzi naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa 

majątkowe lub dobra osobiste – zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń 

zgłoszonych  przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw.  

9. Wszelkie treści zamieszczone przez Uczestników w ramach Konkursu powinny być 

zgodne z regulaminem portalu społecznościowego Facebook, znajdującego się w 

zakładce Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku. 

 
 

§ 4 
 

Nagroda 

1. Nagrody w Konkursie są gwarantowane przez Organizatora. 

2. Nagrodą w konkursie jest zestaw składający się z: piłka do piłki ręcznej, książka 

„Wojownik” Karola Bieleckiego oraz termosu z logo Tytan Professional. 

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest zgoda Zwycięzcy na opublikowanie jego danych 

(tj. imię oraz nazwisko) przez Organizator na fanpage’u. 

4. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania danych 

teleadresowych od Laureata. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez 

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających 

odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 

7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie 

fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać     wykluczony z 

Konkursu. 

 
§ 5 

 
Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub 

rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo do Organizatora na adres: 
konkurs@selena.com. 

2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu. 
3. Reklamacja powinna zawierać    imię    i nazwisko Uczestnika oraz przedmiot reklamacji. 

W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - Piana 65). 

4. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Reklamacje rozpatrywane są         w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. 

https://pl-pl.facebook.com/policies_center/
mailto:konkurs@selena.com


§ 6 
 

Klauzula informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest 

Selena S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS  0000112580, posiadającą REGON: 005923241, NIP: 8940005523. 

2. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w 

celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe 

Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad 

określonych w ustawie z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzeniem 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 - RODO, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu 

do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą 

przekazywane innym podmiotom.  

3. W ramach prowadzonego Konkursu, podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do 

przeprowadzenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik nie przekaże danych osobowych, 

Administrator przy wyborze Laureatów Konkursu nie będzie mógł wziąć pod uwagę 

danego Uczestnika. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują 

następujące prawa: 

a) prawo do dostępu do danych osobowych, które polega na prawie otrzymania od 
Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące 
Uczestnika, a jeżeli tak to, czy Uczestnik uprawniony jest do uzyskania kopii danych 
podlegających przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach przetwarzania tych 
danych, 

b) prawo do sprostowania danych osobowych, które polega na możliwości żądania 
sprostowania nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych i uzupełnienia 
niekompletnych (niepełnych) danych osobowych, 

c) prawo do dostępu do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), 
polegające na możliwości żądania usunięcia danych osobowych przez 
Administratora na przykład jeśli: (i) dane uczestnika nie są już niezbędne do celów, 
w których zostały zebrane, (ii) Uczestnik cofnie zgodę na przetwarzanie danych i nie 
ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) Uczestnik wniesie sprzeciw wobec 
przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 
przetwarzania, (iv) dane osobowe Uczestnika były przetwarzane niezgodnie  
z prawem, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegające na 
ograniczeniu przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania, 

e) prawo do przenoszenia danych, polegające na możliwości otrzymania przez 
Uczestnika danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub przesłania tych danych 
innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe), 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy 
przetwarzania odbywa się w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 
ust.1 (f) RODO) 

g) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo 
do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody, 

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  



5. Decyzje Administratora nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu danych osobowych kandydatów.  

6. Uczestnik, którego dane osobowe są przetwarzane w ramach Konkursu, może się 

skontaktować z Administratorem danych osobowych w następujący sposób: 

a) listownie na adres: ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław 
b) przez e-mail: office@selena.com 
c) telefonicznie: 71 783 83 01 

8. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest 
niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 

 
 

§ 7 

 
Postanowienia końcowe 

1. Spory odnoszące się  i wynikające z Konkursu będą  rozwiązywane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 

Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na 

fanpage Tytan Professional.  

3. Każdy podmiot zainteresowany uczestnictwem w Konkursie jest zobowiązany do 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem.



 


