
 REGULAMIN KONKURSU  

(dalej "Regulamin") 

Regulamin Konkursu Black Friday 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem i administratorem danych konkursu „Black Friday” („Konkurs”) jest AB FOTO Sp. z 

o.o. (dalej „Organizator Konkursu” lub „AB FOTO”) z siedzibą w Warszawie 02-486, Al. 

Jerozolimskie 176, NIP 1132646403, BDO 000116937, REGON 140796039, Sąd Rejonowy dla M. 

ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000271999, wysokość kapitału 

zakładowego: 1 500 000,00 PLN. 

2. „Konkurs” przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Polski, będących konsumentami w 

rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740. z 

późn. zm.), którzy spełniają warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik Konkursu”).   

3. Fundatorem nagrody rzeczowej w „Konkursie” wskazanej w § 5 ust. 1 poniżej jest AB FOTO sp. 

z o.o.   

4. Fundatorem nagrody pieniężnej przeznaczonej na zryczałtowany podatek dochodowy od osób 

fizycznych (zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyczny (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492, 1565.z późn. zm.) jest AB FOTO sp. z o.o.  

5. „Facebook” - serwis społecznościowy Facebook Poland sp. z o. o. (KRS: 0000419688, NIP: 

5252530705, REGON: 146108856) z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12, w ramach którego 

zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz 

korzystać z aplikacji, będący własnością globalnej marki Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park – 

witryna: www.facebook.com. 

6. Właściciel portalu „Facebook” www.facebook.com nie jest fundatorem, organizatorem ani 

współorganizatorem „Konkursu”. 

7. „Konkurs” nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847, 1495, z 2020 r. poz. 284, 1492 165 z późn. 

zm.). „Regulamin Konkursu” nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 roku o grach hazardowych (z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 847, 1495, z 2020 r. poz. 284, 1492 165 z późn. zm.). 

8. Udział w „Konkursie” oznacza wyrażenie przez „Uczestnika Konkursu” zgody na postanowienia 

„Regulaminu” oraz akceptację opisanych w „Regulaminie” zasad „Konkursu”. Biorąc udział w 

„Konkursie” „Uczestnik Konkursu” potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w „Konkursie”.  

9. „Konkurs” jest ogłaszany, organizowany i prowadzony na portalu społecznościowym 

www.facebook.com na profilu pod adresem https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/ (dalej także: 

„Profil”), stronie https://www.abfoto.pl oraz w salonach, których lista stanowi Załącznik nr.1 do 

niniejszego „Regulaminu”. 

10. „Konkurs” nie jest sponsorowany, czy wespół administrowany przez portal „Facebook”. „Facebook” 

nie ponosi odpowiedzialności za „Konkurs”. Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące „Konkursu” 

lub jego organizacji winny być kierowane bezpośrednio do „Organizatora Konkursu”. 

11. Definicja „Social-media” – serwis lub platforma społecznościowa umożliwiająca wymianę informacji 

i gromadząca użytkowników o różnych zainteresowaniach czy poglądach. 
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§ 2 TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

1. „Konkurs” rozpoczyna się 26 listopada 2020 roku opublikowaniem postu, o którym mowa w § 4.1. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada 2020 roku do godziny 23:59. Wyniki „Konkursu” 

zostaną ogłoszone najpóźniej 9 grudnia 2020 roku. 

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU  

1. „Uczestnikiem Konkursu” może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740. z późn. zm.), zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  która zapoznała się z niniejszym „Regulaminem” i go zaakceptowała, 

rozwiązała „Zadanie Konkursowe” w czasie trwania „Konkursu”, spełnia pozostałe warunki określone 

w Regulaminie, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami 

„Regulaminu Konkursu”.   

2. W „Konkursie” nie mogą̨ brać udziału pracownicy „Organizatora Konkursu” oraz inne osoby 

współpracujące przy organizacji „Konkursu”, jak również̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice 

małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.  

3. Uczestnictwo w „Konkursie” jest dobrowolne i nieprzymusowe.    

4. „Uczestnikowi Konkursu” nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za sam udział w „Konkursie”. 

§ 4 ZASADY KONKURSU  

1. Aby wziąć udział w „Konkursie” należy w komentarzu pod postem konkursowym zamieścić autorską 

odpowiedź na zadanie konkursowe:  

 

a. „Wykaż się kreatywnością i stwórz tekst, który moglibyśmy umieścić w chmurce na grafice! 

Autorską odpowiedź w formie tekstowej lub grafikę wstaw w komentarzu pod postem 

konkursowym.” („Zadanie Konkursowe”) 

 

2. Prawidłowym rozwiązaniem „Zadania Konkursowego” jest zamieszczenie autorskiej odpowiedzi na 

zadanie konkursowe w formie komentarza/zdjęcia/filmiku pod postem konkursowym, przy czym 

powinno to nastąpić od 26 listopada 2020 r. do godziny 23:59 dnia 30 listopada 2020 r.  

3. Wykonanie „Zadania Konkursowego” zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi 

zgłoszenie udziału w „Konkursie”.  

4. „Uczestnik Konkursu” może wziąć udział w „Konkursie” jednokrotnie i wykonać „Zadanie 

Konkursowe” tylko jeden raz. W przypadku wykonania „Zadania Konkursowego” więcej niż jeden 

raz „Organizator Konkursu” pod uwagę weźmie tylko najwcześniej (z datą wcześniejszą) 

opublikowane treści  „Zadań Konkursowych”.  

5. Uczestnictwo w „Konkursie” jest nieodpłatne.  

6. „Zadanie Konkursowe” musi być wyłącznie autorstwa „Uczestnika Konkursu” i nie może naruszać 

praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik konkursu winien posiadać pełne prawo do dzieła.    

7. „Uczestnik Konkursu” zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w „Regulaminie”, a 

wykonując „Zadanie Konkursowe” potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w „Konkursie”, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w 

szczególności teksty, opisy, komentarze, zdjęcia, grafiki, rysunki, animacje, wideo zamieszczone w 

wykonaniu „Zadania Konkursowego” stanowią jego wyłączną własność i zostały przez niego 

wykonane, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw 

osób trzecich (w tym praw autorskich), a także umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków 

osób trzecich oraz innych elementów reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą 



uprawnionych, w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a „Uczestnik Konkursu” jest 

uprawniony do przeniesienia na „Organizatora Konkursu” tych praw w zakresie pozwalającym na 

przeprowadzenie „Konkursu” zgodnie z „Regulaminem”. 

8. W „Konkursie” nie będą brały udziału „Zadania Konkursowe”, które: a. naruszają obowiązujące 

przepisy prawa, w tym w tym „RODO” (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów 

przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa „Uczestnika Konkursu”, wzywają do 

nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, orientacji seksualnej, 

wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub zawierają treści faszystowskie, 

nazistowskie, lub inne propagujące totalitarny ustrój państwa lub terroryzm, szerzące nienawiść opartą 

na uprzedzeniach i stereotypach, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące 

przemoc lub łamiące dobre obyczaje, lub zakwalifikowane w prawie polskim, jako groźby karalne, 

lub propagujące partie polityczne, b. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, 

numery GG, Skype, itp., c. są sprzeczne z regulaminem www.facebook.com. 

9. Nadzór na prawidłowym przebiegiem „Konkursu” sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) 

powołana przez „Organizatora Konkursu”. „Komisja” jest podmiotem niejawnym publicznie oraz 

posiada prawo władcze nad  przeprowadzeniem, wdrażaniem zmian oraz rozwiązaniem „Konkursu”.  

10. Posiedzenia „Komisji”, w trakcie których nastąpi wybór Laureatów Konkursu (dalej: „Laureat”) 

odbywać się będą od 3 grudnia do 6 grudnia 2020 roku. Obrady mają charakter niejawny i odbywają 

się w siedzibie „Organizatora Konkursu”, aż do rozstrzygnięcia „Konkursu”.  

11. Kryterium wyboru zwycięskiego „Zadania Konkursowego” są: nieszablonowość, innowacyjność, 

śmiałość oraz świeżość w podejściu do tematu, walor artystyczny zgłoszenia konkursowego oraz 

inwencja twórcza autora, a także walory sarkastyczne, satyryczne i ironiczne – w granicach dobrego 

smaku. 

12. Wyniki „Konkursu” zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 9 grudnia 2020 roku 

poprzez ich ogłoszenie na profilu „Facebook” pod adresem: https://www.facebook.com/abfotofan/ z 

podaniem imienia i nazwiska „Laureata”, bądź danymi, którymi „Laureat” posługuje się na portalu 

„Facebook”. „Organizator Konkursu” zastrzega sobie prawo do wcześniejszego opublikowania 

wyników konkursu, niż data 9 grudnia 2020 roku.  

§ 5 NAGRODY  

1. W Konkursie wybranych zostanie 15 Laureatów (dalej „Laureat”), przy czym każdemu Laureatowi 

przysługuje jedna nagroda.  

 

NAGRODY: 

• 10 x Aparat FujiFilm Instax mini 9:  

o wartości jednostkowej 379 zł brutto (trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych brutto); tj. 

308,13 zł netto (trzysta osiem złotych i trzynaście groszy netto) 

• 5 x Smartfon Samsung Galaxy A51:  

o wartości jednostkowej 1699 zł brutto (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych); tj. 

1381,30 zł netto (tysiąc trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy netto) 

 

2. Nagroda w Konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.  (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1426, 1291, 1428, 1492, 1565.z późn. zm.). Dodatkowa nagroda pieniężna będąca integralną 

częścią Nagrody potrącona zostanie przez Organizatora przed wydaniem Nagrody Laureatowi i 

przekazana do właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych. 

https://www.facebook.com/abfotofan/


3. „Laureat Konkursu” nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania „Nagrody” na osoby 

trzecie.  

4. „Nagroda” nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu.  

5. „Laureat” jest zobowiązany do osobistego odbioru „Nagrody”. „Organizator Konkursu” spełnia 

wszystkie wymogi sanitarne i epidemiologiczne w siedzibie firmy oraz punktach sprzedaży i odbioru 

towarów oraz usług. „Organizator Konkursu” zobowiązuje się do przekazania „Nagrody” w pełnej 

sterylności, zgodnie z wszelkimi obostrzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Warunkiem 

przekazania „Nagrody” „Laureatowi” jest przesłanie przez „Laureata” do „Organizatora Konkursu” 

drogą elektroniczną nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników „Konkursu” w 

wiadomości prywatnej na profilu „Facebook” pod adresem: https://www.facebook.com/abfotofan/ 

adresu e-mail Laureata lub za pośrednictwem maila (na adres: konkurs@abfoto.pl), a następnie za 

pośrednictwem tego adresu e-mail, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

„Konkursu” przesłanie niezbędnych danych do celów wysyłkowych i podatkowych. „Organizator 

Konkursu” zobowiązuje się do poinformowania „Laureata” o pełnym postępowaniu przekazania 

„Nagrody”, w związku z epidemią COVID-19 (ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2). 

6. „Laureat” traci prawo do „Nagrody” w przypadku nieotrzymania przez „Organizatora Konkursu” 

informacji, o których mowa w § 5 pkt 5 powyżej lub nieprzestrzegania warunków „Regulaminu”. W 

każdym z wymienionych przypadków „Organizator Konkursu” powiadamia „Laureata” o fakcie utraty 

prawa do „Nagrody” poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu www.facebook.com. W 

przypadku utraty przez „Laureata” prawa do „Nagrody”, przechodzi ona na rzecz „Organizatora 

Konkursu”.   

7. „Laureat” traci prawo do „Nagrody” w momencie rozpowszechnienia publicznie informacji o 

wygranej, przed „Organizatorem Konkursu”. 

8. „Organizator Konkursu” informuje, iż przekazanie „Nagrody” jest uzależnione od poprawnego 

podpisania protokołu przekazania „Nagrody” w celach podatkowych. 

9. „Organizator Konkursu” nie obciąża „Laureata” żadnymi kosztami; w tym podatkowymi oraz 

przewozowymi, w celu przekazania „Nagrody”. „Organizator Konkursu” nie zwraca kosztów dojazdu 

w celu osobistego odbioru „Nagrody”. 

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA  

1. „Uczestnik Konkursu” oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem „Zadania Konkursowego” i posiada 

do niego pełne prawa autorskie, b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do 

„Zadania Konkursowego”,  c) „Zadanie Konkursowe” nie stanowi zapożyczenia lub opracowania 

innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.) d) „Zadanie Konkursowe” nie narusza 

żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288, 1086. z późn. zm.), e) „Zadanie Konkursowe” nie 

narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych f) nie zachodzą żadne inne 

okoliczności, które mogłyby narazić „Organizatora Konkursu” na odpowiedzialność wobec osób 

trzecich z tytułu wykorzystania „Zadania Konkursowego”. g) „Organizator Konkursu” zastrzega sobie 

prawo pociągnięcia do odpowiedzialności Cywilno-Karnej „Uczestnika Konkursu” lub „Laureata 

Konkursu” z tytułu nieprzestrzegania Prawa Polskiego.  

2. „Uczestnik Konkursu” oświadcza, że wykonanie „Zadania Konkursowego” jest równoznaczne z 

akceptacją postanowień „Regulaminu” bez konieczności składania dodatkowych odrębnych 

oświadczeń i jest równoznaczne ze złożeniem przez „Uczestnika Konkursu” oświadczenia i 

zobowiązania w następującym zakresie: (i) „Zadanie Konkursowe” jest indywidualną twórczością 

„Uczestnika Konkursu”, (ii) „Uczestnik Konkursu” dysponuje wszelkimi prawami do „Zadania 

https://www.facebook.com/abfotofan/


Konkursowego” i nie jest ono ograniczone ani obciążone prawami na rzecz osób trzecich, (iii) 

„Uczestnik Konkursu” wyraża „Organizatorowi Konkursu” zgodę na rozpowszechnianie „Zadania 

Konkursowego” do celów związanych z „Konkursem”, (iv) wykorzystanie przez „Organizatora” 

„Zadania Konkursowego” zgodnie z postanowieniami „Regulaminu” nie naruszy praw osób trzecich 

lub dóbr osobistych osób trzecich lub innych praw, (vi) „Uczestnik” akceptuje i wyraża zgodę na 

wykorzystanie „Zadania Konkursowego” i wyraża zgodę m. in. na opublikowanie „Zadania 

Konkursowego” na Profilu, a także wyraża zgodę na wykorzystanie „Zadania Konkursowego” do 

ewentualnych innych potrzeb „Organizatora Konkursu”, w tym potrzeb reklamowych lub 

marketingowych w dowolnych mediach. 

3. „Uczestnik Konkursu” zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem 

wykorzystania „Zadania Konkursowego”. „Uczestnik Konkursu” przekazuje prawa autorskie na rzecz 

„Organizatora Konkursu”. 

4. „Uczestnik Konkursu” wyraża zgodę na udostępnianie i rozpowszechnianie „Zadania Konkursowego” 

w ogólnie ujętej sferze publicznej, w szczególności na portalach społecznościowych („Social-media”) 

oraz w kanałach informacyjno-reklamowych „Organizatora Konkursu”. 

5. „Uczestnik Konkursu” wyraża zgodę na wykonanie relacji fotograficznej oraz filmowej z przekazania 

nagrody i udostępnienia materiałów foto, audio oraz wideo w celach marketingowych i sprzedażowych 

marki. 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu „Konkursu” „Uczestnicy Konkursu” powinni 

zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu 

terminu decyduje data stempla pocztowego.  „Uczestnicy Konkursu” winni również niezwłocznie 

poinformować „Organizatora Konkursu” drogą mailową na adres konkurs@abfoto.pl wraz z opisem 

sytuacji. „Organizator Konkursu” niezwłocznie poinformuje o dalszych krokach w postępowaniu 

reklamacyjnym. „Organizator Konkursu” niezwłocznie odniesienie się do zastrzeżeń „Uczestników 

Konkursu” w związku z przebiegiem „Konkursu”.  

2. „Organizator Konkursu” wyłania skład „Komisji” i zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia 

wszelkich sporów związanych z „Konkursem”. W kwestii dowodowej „Organizator Konkursu” 

wymaga dołączenia – zdjęć lub filmików lub zrzutów ekranu lub dokumentów; potwierdzających 

zaistniałą sytuację.   

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty 

ich otrzymania.   

§ 8 DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych „Uczestników Konkursu” jest „Organizator Konkursu”. 

Przetwarzanie danych osobowych „Uczestników Konkursu” odbywa się na zasadach przewidzianych 

obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności „Organizatora Konkursu” dostępną w 

okresie trwania „Konkursu” na stronie https://abfoto.pl/polityka-prywatnosci/.  

2. Dane osobowe „Uczestników Konkursu” przetwarzane są przez „Organizatora Konkursu” w celu 

przeprowadzenia „Konkursu”, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków „Organizatora 

Konkursu” wynikających z „Regulaminu” np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych 

podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności „Organizatora Konkursu”, o której mowa w § 

8 ust. 1.  

3. „Organizator Konkursu” niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z 

organizacją „Konkursu” przetwarzane są: 

mailto:konkurs@abfoto.pl
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a) w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania 

Nagrody, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych 

obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawa z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) - (dalej: 

„RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, 

rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie, 

(iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz „Organizator Konkursu”, platforma 

społecznościowa www.facebook.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi 

wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca 

serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iv) dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń 

wynikających z „Konkursu”, (v) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko (nazwisko 

rodowe), nick, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, dane z profilu 

„Facebook”, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w „Konkursie”, datę zgłoszenia w 

„Konkursie”; 

b) w celach marketingowych, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, (ii) odbiorcami 

danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz „Organizator Konkursu”, platforma społecznościowa 

www.facebook.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym 

wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty 

współpracujące przy organizacji Konkursu, (iii) dane osobowe będą przechowywane do czasu 

cofnięcia zgody na ich przechowywanie oraz przetwarzanie, (iv) przetwarzanie obejmuje: imię 

(imiona) i nazwisko, nick (dane z profilu „Facebook”), nr telefonu, adres zamieszkania, adres do 

doręczeń, adres e-mail, dane z profilu „Facebook”, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, 

udział w „Konkursie”, datę zgłoszenia w „Konkursie”, (v) „Uczestnik Konkursu” nie ma 

obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 

4. Dane osobowe „Uczestników Konkursu” podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do 

udziału w „Konkursie”, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe 

„Uczestników Konkursu” są niezwłocznie usuwane po zakończeniu „Konkursu”, w tym wydaniu 

Nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których 

istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz gdy, „Uczestnik Konkursu” w drodze odrębnego oświadczenia 

wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. „Uczestnikom 

Konkursu” przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej 

liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw 

przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z „Organizatorem Konkursu”: 

http://www.facebook.com/


AB FOTO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, mail: konkurs@abfoto.pl. 

 

§ 9  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. „Regulamin” wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2020 roku.  

2. „Regulamin” dostępny jest na stronie www.abfoto.pl, w zakładce Regulaminy Promocji.    

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w czasie jego trwania.   

4. Poprzez akceptację niniejszego „Regulaminu” „Uczestnik Konkursu” zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w „Konkursie”. „Uczestnik Konkursu”, który nie spełni warunków 

określonych    

w   niniejszym „Regulaminie”  traci prawo do  otrzymania Nagrody. 

5. Naruszenie przez „Uczestnika Konkursu” któregokolwiek z postanowień niniejszego „Regulaminu”,  

a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów  powszechnie 

obowiązującego prawa w związku  z  uczestnictwem  w  Konkursie,  upoważnia  „Organizatora  

Konkursu” do wyłączenia „Uczestnika Konkursu” z „Konkursu”. 

6. Naruszenie przez „Uczestnika Konkursu” któregokolwiek polskiego aktu prawnego upoważnia 

„Organizatora Konkursu” oraz „Komisję” do wyłączenia „Uczestnika Konkursu” z „Konkursu”; w 

szczególności w przypadku aktów prawnych: 

a. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm 

b. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740. z późn. zm.) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf 

c. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517. z późn. zm.) 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf  

d. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/T/D20181000L.pdf 

e. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.) 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf  

f. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyczny  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492, 1565. z późn. zm.) 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf  

g. USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 847, 1495, z 2020 r. poz. 284, 1492 165 z późn. zm.) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20092011540/U/D20091540Lj.pdf  

h. USTAWA z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.u. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/U/D20181000Lj.pdf  

i. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288, 1086. z późn. zm.) 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010490508/U/D20010508Lj.pdf  

j. REGULAMIN „Facebooka”  

https://www.facebook.com/legal/terms 
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Załącznik nr 1 – Lista Salonów „Organizatora Konkursu”  

BI1_Ć  _X22   9.00-21.00 Alfa Białystok ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok, tel. 509-665-355, 

bi1@abfoto.pl BI2 Zielone Wzgórza ul. Wrocławska 20, 15-644 Białystok, bi2@abfoto.pl BY4_X33  9.00-

21.00 Zielone Arkady Al. Wojska Polskiego 1,  85-171 Bydgoszcz tel. 665-353-307, by4@abfoto.pl GD1 

Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, Gdańsk tel. 504 531 740, gd1@abfoto.pl JZ1 Galeria Zdrój, ul. 

Podhalańska 26, 44-268 Jastrzębie Zdrój, tel. 504 531 494, jz1@abfoto.pl KA1 10.00-22.00 Silesia City 

Center ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice tel. 509 665 260, ka1@abfoto.pl KI1_H _X23  10.00-21.00 

Galeria Korona Kielce ul. Warszawska 26, 25-317 Kielce tel. 509  665 220 ,ki1@abfoto.pl KR4 _ T  _X19  

10.00-21.00 Bonarka City Center ul. Kamińskiego 11, 30-644 Kraków tel. 665-353-301, kr4@abfoto.pl 

LO1 _ W  _X21  10.00-22.00 CH Manufaktura ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź, tel. 665-353-310, 

lo1@abfoto.pl LU2  9.00-21.00 VIVO! Lublin Al. Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin, tel. 665-353-321, 

lu2@abfoto.pl ON2 _ OA  _X31  9.00-21.00 Galeria Aura  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 10-576 

Olsztyn tel. 665-353-329, on2@abfoto.pl RZ1 _ U  _X20  10.00-21.00 Millenium Hall  al. Majora Wacława 

Kopisto 1, 35-315 Rzeszów tel. 665-353-302, rz1@abfoto.pl    SZ1_ SZ_4.3.1    X27  9.00-21.00 Centrum 

Handlowe  Galaxy Al. Wyzwolenia 18, 70-554 Szczecin tel. 509 665 948,  sz1@abfoto.pl 

TO4_TK_Centrum Handlowe Atrium Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń, to4@abfoto.pl 

WA3 10.00-22.00 Galeria Młociny ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, 01-943 Warszawa tel. 518 306 

846, wa3@abfoto.pl  WA4 _M  _X13  10.00-22.00 Galeria Mokotów ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa tel. 

665-353-313, wa4@abfoto.pl WA5 _ N  _X14  10.00-21.00 CH Promenada ul. Ostrobramska 75c, 04-175 

Warszawa tel. 665-353-314, wa5@abfoto.pl WA6 Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, Warszawa, tel. 509 

665 285, wa6@abfoto.pl; 10.00-23.00 Westfield Arkadia al .Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa tel. 509 

665 304 wa7@abfoto.pl; WR3 _ P  _X16  9.00-21.00 Galeria Magnolia ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław 

tel. 665-353-320,  wr3@abfoto.pl  WR4 _ S  _X18  9.00-21.00  Pasaż Grunwaldzki ul. Plac Grunwaldzki 

22, 50-363 Wrocław  tel. 665-353-308, wr4@abfoto.pl 


