
Regulamin  Akcji promocyjnej „Konkurs Fotograficzny – Domy w Stylu”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji promocyjnej zwanej dalej „Konkursem” jest firma MTM STYL Spółka

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Białymstoku,

ul. Podleśna  14,  15-227  Białystok,  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego

Rejestru  Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku,  XII  Wydział  Gospodarczy

Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  394784,  posiadającą  numer  NIP:

5423218654 oraz numer REGON: 200604329 w imieniu, której działa Komplementariusz

w osobie spółki pod firmą MTM Styl Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Białymstoku, ul. Podleśna 14, 15-227 Białystok, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Krajowego  Rejestru  Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku,  XII  Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 87807, posiadającej numer

NIP: 5420011697 oraz numer REGON: 050255020, zwana dalej Organizatorem.

2. Czas trwania Konkursu: od 6 maja 2019 do 31 lipca  2019 r.

3. Ogłoszenie  wyników Konkursu  nastąpi  w  ciągu  7  dni  roboczych  od  jego  zakończenia,

laureaci zostaną  także ogłoszeni na facebookowym fanpage’u  DOMY W STYLU.

4. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej,  posiadające  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  które

są  udokumentowanymi  właścicielami  lub  współwłaścicielami  domu,  wybudowanego

według projektu Domy w Stylu.

5. Konkurs  skierowany jest  do wszystkich  uczestników, którzy  zrobią  zadanie  konkursowe

zgodne z regulaminem i zasadami konkursu.

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  przesłanie  minimum  10  zdjęć  (co  najmniej

5 zdjęć z zewnątrz i 5 wewnątrz) wybudowanego domu według projektu Domy w Stylu.

Zdjęcia mogą zostać wgrane za pośrednictwem strony  www.domywstylu.pl lub przesłane

na adres e-mail: konkurs@mtmstyl.pl, do dnia 31.07.2019, godzina 23:59.

2. Zgłoszenia  do  Konkursu  podane  nieprawidłowo,  w  sposób  niepełny,  niespełniające

warunków regulaminu nie będą uwzględniane;

3. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zgłoszenia,  które  nie  dotarły  do  niego

z przyczyn od niego niezależnych.

§ 3 Zakończenie konkursu i nagrody

http://www.domywstylu.pl/


1. Organizator przewiduje wyłonienie trzech Laureatów. Każdemu z nich ufundował  nagrodę

w postaci:  karty podarunkowej o wartości 500 zł  do zrealizowania w wybranym sklepie

RTV Euro AGD.

2. Poza nagrodą główną w postaci karty podarunkowej, każdy z trzech laureatów  otrzyma

nagrodę  dodatkową  –  nagrodę/premię  pieniężną  w  wysokości  11,11% wartości  nagrody

głównej  w  zaokrągleniu  do  pełnych  złotych,  na  pokrycie  należnego  zryczałtowanego

podatku dochodowego od osób fizycznych  z tytułu wygranej w Konkursie Fotograficznym

i  wydania  nagrody  głównej,  który  to  podatek  przed  wydaniem tej  nagrody  Organizator

obliczy,  pobierze i  odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego.  Dodatkowa nagroda

pieniężna  zostanie  przekazana  przez  Organizatora  na  poczet  tego  podatku,  co  oznacza,

że nie będzie podległa wypłacie na rzecz Zwycięzcy, na co zwycięzca wyraża zgodę. 

3. Wyboru  Laureatów  dokona  3  –  osobowe  Jury,  złożone  z  pracowników  oraz  osób

reprezentujących Organizatora. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie przysługuje

od nich odwołanie.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7  dni roboczych od zakończenia konkursu  na

fanpag’u DOMY W STYLU oraz na stronie www.domywstylu.pl.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wysłanie wiadomości e-mail

– na uprzednio podany w procedurze zgłoszeniowej adres, w terminie do 3 dni roboczych od

daty rozstrzygnięcia konkursu. 

6. Nagrody  zostaną  przesłane  laureatom  listem  poleconym  za  zwrotnym  potwierdzeniem

odbioru na wskazany przez Laureatów adres w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.  

7. Nagroda nieodebrana  w ciągu 6 tygodni  od jej  wysłania  Laureatowi  ulega przepadkowi

i pozostaje własnością Organizatora.

8. Organizator ma prawo do rozszerzenia listy nagród, przedłużenia terminu trwania konkursu,

lub zmiany terminu przyznania nagród.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Konkursu.

§ 4 Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane

w następujących celach:

- realizacji Konkursu,

- kontaktu z Uczestnikami,

- wysyłki nagród,

- rozpatrzenia reklamacji/uwag, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych

roszczeń.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie zgodnie z przepisami

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, dalej zwane jako „RODO"), a także przepisami

ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

3. Administratorem  danych  osobowych  przekazywanych  przez  Uczestnika  Konkursu  jest

Organizator.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu, w tym przede wszystkim imienia,

nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie

jest  dobrowolne,  jednakże  wiąże  się  to  z  możliwości  wzięcia  w  nim  udziału,  a  także

ewentualnego otrzymania nagrody. 

5. Każdy  z  Uczestników  jest  uprawniony  do  żądania  dostępu  do  swoich  danych,

ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Powyższe prawa

przysługują Uczestnikowi w dowolnym momencie na zasadach określonych właściwymi

przepisami. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. W przypadku  wątpliwości  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  Uczestnik

może zwrócić się do Organizatora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Uczestnikowi

przysługuje prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  którym jest  Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane  osobowe  Uczestników  mogą  być  udostępniane  podmiotom  współpracującym

z Organizatorem w zakresie świadczenia usług pocztowych lub kurierskich.  

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu z wyłączeniem

Danych  które  będą  niezbędne  do  spełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących

na Administratorze, przyznania nagród oraz rozpatrzenia reklamacji.

9. W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą

oni zgłosić reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia  listy zwycięzców

Konkursu  na  adres:  MTM  STYL  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka

komandytowa z  siedzibą  w  Białymstoku,  ul.  Podleśna  14,  15-227  Białystok,  z  dopiskiem

„ Akcja promocyjna Konkurs Fotograficzny". Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje

będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu. 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin  Konkursu  będzie  dostępny  w  siedzibie  Organizatora  oraz  w  serwisie

internetowym: www.domywstylu.pl.

http://www.domywstylu.pl/


2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. Nadesłane  zdjęcia  stają  się  własnością  Organizatora  w  związku  z  przeniesieniem  praw

autorskich na Organizatora i  nie  podlegają  zwrotowi.  Organizator zastrzega sobie prawo

do  nieodpłatnego  wykorzystywania  otrzymanych  zdjęć,  w  postaci  utrwalania

i  zwielokrotniania  materiałów  zdjęciowych  dowolną  techniką  do  celów  reklamowo-

marketingowych  MTM  STYL Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  tj.  publikowania  zdjęć   w  serwisach

internetowych:  www.domywstylu.pl,  na  łamach  wydawanego  czasopisma

„Domy w Stylu” oraz w innych materiałach reklamowych w tym na portalach partnerskich. 

4. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzanie Konkursu i jego prawidłowy przebieg. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie

obowiązujące przepisy prawa. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu. 

7. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  zapoznaniem  się  i  akceptacją  treści

niniejszego regulaminu.

8. Sądem  właściwym  do  rozstrzygania  wszelkich  sporów  wynikłych  z  tytułu  wykonania

zobowiązań  związanych  z  Konkursem  jest  sąd  miejsca  zamieszkania  bądź  siedziby

pozwanego. 

http://www.domywstylu.pl/

