
REGULAMIN KONKURSU 

(dalej "Regulamin") 

Regulamin Konkursu „TYPUJ NA MEDAL” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. „Organizatorem Konkursu” pod nazwą „TYPUJ  NA MEDAL! ” (dalej „Konkurs”) jest AB FOTO Sp. z o.o.  z  

siedzibą  w  Warszawie  02-486,   Al. Jerozolimskie   176,   NIP   1132646403,   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” 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.). 

3. 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”.  

4. „Konkurs” jest ogłaszany, organizowany i prowadzony na portalu społecznościowym www.facebook.com na profilu 

pod adresem https://www.facebook.com/abfotofan/ (dalej także: „Profil” lub „Profil Facebook”). 

5. „Konkurs” i etapy „Konkursu” nie są sponsorowane, czy wespół administrowane 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” na mail konkurs@abfoto.pl. 

6. „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. Właściciel portalu „Facebook” 

www.facebook.com nie jest fundatorem, organizatorem ani współorganizatorem „Konkursu” – dale zwany 

„Facebook”. 

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

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

władcze nad przeprowadzeniem, wdrażaniem zmian oraz rozwiązaniem „Konkursu”. „Komisja” – niejawny zespół 

osób kompetentnych i odpowiedzialnych, któremu zlecone zostało przydzielone zadanie rozwiązania „Konkursu” 

oraz spełnienie konkretnych czynności. „Komisja” przeciwdziała wszelkim nieprawidłowościom oraz obarczona jest 

prawidłową realizacją zadania. „Komisja” jest ciałem delegowanym, a więc podlega podmiotowi nadrzędnemu, który 

ją ustanowił, zdaje sprawozdania ze swych czynności oraz przedkłada decyzje w newralgicznych sytuacjach.  

Posiedzenia „Komisji”, w trakcie których nastąpi wybór Zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzca”) odbywać się 

będą w ciągu następujących po sobie trzech dni roboczych. Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w 

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

8. „Zadaniem Konkursowym” jest wytypowanie lub obstawianie poprawnej odpowiedzi. 

9. Sponsorami „Konkursu” są;  

a. EPSON EUROPE B V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W 

POLSCE (KRS: 0000308242, NIP: 1080007400, REGON: 141485755), Warszawa, Kod pocztowy: 02-

690, Ulica: Bokserska 66, dalej zwany „ESPON”, 

b. HMD GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000429714, NIP: 6342811733, Regon: 

242993918), Bielsko-Biała, Kod pocztowy: 43-303, Ulica: Szarotki 8, dalej zwana „HMD”, 

c. HP INC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000546115, NIP: 

5213690563, REGON: 360916326), Warszawa, Kod pocztowy: 02-678, Ulica: Szturmowa 2A, dalej 

zwany „HP”. 

 

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU 

1. „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”). 

2. „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, typowała wyniki „Konkursowe” w czasie trwania „Konkursu”, spełnia 
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pozostałe warunki określone w Regulaminie, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

postanowieniami „Regulaminu Konkursu”.   

3. „Uczestnikami Konkursu” są osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uczestnictwa 

osób, które nie ukończyły lat trzynastu, ukończyły lat trzynaście, ale nie osiemnaście, posiadające ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, osoby ubezwłasnowolnione częściowo oraz osoby ubezwłasnowolnione 

całkowicie, jest posiadanie pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w „Konkursie”. 

4. 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.  

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

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

 

§ 3 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. „Konkurs” rozpoczyna się 22 lipca 2021 roku opublikowaniem posta dotyczącego „Konkursu”. „Konkurs” trwa do 

9 sierpnia 2021 wraz z opublikowaniem ostatniego posta konkursowego. Wyniki „Konkursu” oznajmiane są w ciągu 

trzech dni roboczych od rozstrzygnięcia konkurencji lub dyscypliny sportowej. Rozstrzygnięcie „Konkursu” oraz 

poszczególnych etapów „Konkursu” odbywa się przez „Komisję” powołaną przez „Organizatora Konkursu”; w 

szczegółowych terminach wyznaczonych w tymże „Regulaminie”. 

2. „Konkurs” jedynie nawiązuje do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. „Organizator Konkursu” nie jest oficjalnym 

partnerem lub sponsorem akcji sportowej i nie powinien być z tym kojarzony. 

3. Terminarz konkurencji, które „Organizator Konkursu” wyznaczył (aktualizacja: 22.07.2021 r.): 

 

 

 

 

§ 4 WARUNKI KONKURSU 

1. Warunkami dodatkowymi branymi pod uwagę wzięcia udziału w „Konkursie” jest polubienie fanpage’a 

https://www.facebook.com/abfotofan/ oraz ustawienie publicznych polubień stron, tak żeby „Organizator Konkursu” 

mógł zweryfikować polubienie fanpage’a przez „Uczestnika Konkursu”. Niespełnienie warunków może 

dyskwalifikować „Uczestnika Konkursu” z rozgrywki o uzyskanie „Nagrody” w danym dniu. 

2. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w „Konkursie” jest rozwiązanie zadania „Konkursowego”. 

 

§ 5 ZASADY KONKURSU  

1. Prawidłowym rozwiązaniem zadania „Konkursowego” jest, w jednym komentarzu, wytypowanie wyników 

rozgrywanych w danym dniu konkurencji lub dyscyplin sportowych z jednoczesnym podaniem parametrów 

wyników. W przypadku identycznego typowania od więcej niż jednego uczestnika będzie się liczyć kolejność 

zgłoszeń. W momencie identycznych zgłoszeń od jednego uczestnika; różniących się parametrami lub drużynami 

lub nazwiskami, „Komisja” ma prawo do dyskwalifikacji. Typowanie może odbywać się tylko i wyłącznie do 

godziny rozpoczęcia fazy konkurencyjnej danej dyscypliny. Wyniki „Konkursu” zostaną podane do publicznej 

wiadomości przez „Komisję”. Dyscyplinę wyznacza „Organizator Konkursu”. 

2. „Komisja” wytypuje osoby, które prawidłowo rozwiązały zadanie „Konkursowe”, czyli: 

a. wskazały prawidłowy wynik (różne parametry dyscyplin – czytelnie określone w poście), 

Data Godzina Konkurencja Opis

24.lip 4:00  kolarstwo szosowe wyścig ze startu wspólnego mężczyzn

26.lip 4:12  pływanie 100m st. klasycznym mężczyzn

27.lip 4:17  pływanie 100m st. klasycznym kobiet

28.lip 15:00 koszykówka 3x3 mężczyźni

31.lip 10:30  tenis singiel kobiet

01.sie 14:50  lekkoatletyka bieg na 100m mężczyzn

02.sie 13:45  jeździectwo skoki indywidualnie

03.sie 13:05  lekkoatletyka rzut młotem kobiet

03.sie 14:25  lekkoatletyka bieg na 800m kobiet

04.sie 14:05 lekkoatletyka bieg na 800m mężczyzn

04.sie 13:15  lekkoatletyka rzut młotem mężczyzn

05.sie 4:05  lekkoatletyka pchnięcie kulą mężczyzn

06.sie 15:30 lekkoatletyka 4x100m kobiet

07.sie 14:15  siatkówka mężczyźni

08.sie 8:15  boks waga superciężka mężczyzn

08.sie 0:00  lekkoatletyka maraton mężczyzn
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b. określiły dokładnie imię i nazwisko złotego medalisty (klarownie wskazujące na osobę), 

c. w przypadku drużyny wskazały dokładnie jej nazwę lub nazwę i kraj (konkretnie wskazujące na drużynę; 

bez wątpliwości). 

W przypadku identycznych zgłoszeń od więcej niż jednego uczestnika o wygranej decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wszystkie typy bezwzględnie muszą zostać podane przed oficjalnym startem dyscypliny, aby były brane pod uwagę 

przez „Komisję”. Podając wyniki „Komisja” powołuje się na oficjalną stronę organizatora Igrzysk.  

 

Prawidłowa formuła typowania wyników:  

Wzór a:  

IMIĘ NAZWISKO (złoto), XYZ (wynik), 
Wzór b: 

DRUŻYNA (złoto), ERT (wynik), 
 
Przykład komentarza: 
JANUSZ KOWALSKI  (złoto), 00:09:32:55 (godz./min./sek./setne sek.) 
 
FORMAT WYNIKU MUSI BYĆ ZGODNY Z OFICJALNYM FORMATEM IGRZYSK.  

 

3. Wszystkie rozwiązania „Konkursowe” z nieprawidłowym formatem, zamieszczonym poniżej postów 

„Konkursowych” – w komentarzach, nie będą brane pod uwagę i są jawnym złamaniem regulaminu oraz 

dyskwalifikacją. 

4. Typowanie wyników odbywa się od momentu opublikowania posta dotyczącego „Konkursu” na fanpage’u 

https://www.facebook.com/abfotofan/ do oficjalnej godziny startu wybranej dyscypliny – w komentarzach tegoż 

posta. Wszystkie wyniki, które zostaną wpisane pod postem, po oficjalnym rozpoczęciu dyscypliny, nie będą brane 

pod uwagę przez „Organizatora Konkursu”.  

5. Edytowanie postów przed i po oficjalnym starcie dyscypliny jest złamaniem zasad regulaminu „Konkursu” i 

dyskwalifikacją.  

6. Tworzenie subkont lub duplikatów kont oraz kont podobnych jest surowo zabronione, w momencie ujawnienia przez 

portal „Facebook”, „Organizatora Konkursu” lub „Komisję” takiego procederu; „Uczestnik Konkursu” zostanie 

natychmiastowo zdyskwalifikowany do końca całej edycji „Konkursu”.  

7. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie wielu komentarzy z rozbieżnymi wynikami „Konkursowymi”, a 

następnie usuwanie wyników, które nie rozwiązały zadania „Konkursowego”. „Komisja” może podjąć decyzję o 

dyskwalifikacji „Uczestnika Konkursu” do końca całej edycji „Konkursu”. 

8. Pod danym postem „Konkursowym” można typować tylko i wyłącznie wyniki z dyscyplin, które zostały wyznaczone 

przez „Organizatora Konkursu”. Typowanie odbywa się zna zasadzie określenia wyników, osoby lub drużyny 

dotyczących dyscypliny na postach. Inne dyscypliny niż przewidziane przez „Organizatora Konkursu” w danym 

poście na grafice, nie będą brane pod uwagę i mogą skutkować dyskwalifikacją „Uczestnika Konkursu”.   

9. Niezależnie od tego, ile dyscyplin wskazanych zostanie przez „Organizatora Konkursu”, „Uczestnicy Konkursu” 

mogą typować każdą wyznaczoną dyscyplinę jednokrotnie (przyp. red.: 16 postów = 16 typowań na jednego 

„Uczestnika Konkursu”). „Organizator Konkursu” wybierze zwycięzcę spośród „Uczestników Konkursu” z każdej 

dyscypliny bądź konkurencji, i: 

a. każdy z wytypowanych głównych zwycięzców otrzyma voucher o wartości 300 zł (*do wykorzystania 

zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie”), a trzech kolejnych zwycięzców, które prawidłowo 

wytypują najdokładniej wynik i imię oraz nazwisko, otrzymają jednostkowe vouchery o wartości 100 zł na 

akcesoria 4mobee i/lub wydruk zdjęć ekspresowych w Salonie „ORGANIZATOR KONKURSU” (z 

wyjątkiem zdjęć do dokumentów), w przypadku braku poprawnego typowania, „Komisja” podejmuje 

decyzje o kulminacji nagród lub zmianie warunków rozstrzygnięcia części edycji „Konkursu”.  

10. Voucher  o  wartości  300  zł  można  zrealizować  w  Sklepie  Internetowym  lub  Salonie Organizatora na towary 

marek sponsorów i partnerów „Konkursu” oraz towary 4mobee w ciągu miesiąca od momentu otrzymania go na 

mail. Vouchery w kwocie 100 zł obowiązują na towary 4mobee i/lub wydruk zdjęć ekspresowych (z wyjątkiem zdjęć 

do dokumentów) w terminie określonym na dokumencie vouchera. 

11. Jeżeli dyscypliny są rozgrywane w weekend, wyniki o przyznaniu nagród zostaną opublikowane pod postem 

„Konkursowym” do 3 dni roboczych od ostatniego dnia dni powszechnie uznanych wolnych od pracy. 

12. Ogłoszenie wyników zadań „Konkursowych” dotyczących dyscyplin rozgrywanych w dniach roboczych zostaną 

ogłoszone publicznie maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkurencji. 

13. „Organizator  Konkursu” w dowolnym  momencie  trwania  „Konkursu”  może  zmienić  wartość przyznanych nagród 

oraz przepisy regulaminu „Konkursu”. Organem nadrzędnym sprawującym pieczę oraz władzę nad „Konkursem” 

jest niejawny skład „Komisji”; regulamin „Konkursu” podlega „Komisji” oraz „Organizatorowi Konkursu”. Przepisy 
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regulaminu stosuje się bezpośrednio, chyba że „Komisja” stanowi inaczej. Zmiany te muszą zostać podane do 

publicznej wiadomości poprzez fanpage https://www.facebook.com/abfotofan/ . 

 

§ 6 NAGRODY 

VOUCHERY: 

1. „ORGANIZATOR KONKURSU” posiada w ofercie następujące rodzaje voucherów: 

a) voucher o wartości 300 zł, 

b) voucher o wartości 100 zł. 

c) vouchery obowiązują 30 dni od doręczenia. 

2. Voucher nie może być zamieniony ani w całości, ani w części na wartość pieniężną. 

3. Posiadacz vouchera jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie określonym na dokumencie 

vouchera. 

4. Niewykorzystanie vouchera, zgodnie z terminem określonym na voucherze, jest równoznaczne z utratą ważności 

vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego Posiadacza („Zwycięzcy”) wobec „Organizatora Konkursu” z 

jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.  

5. Posiadacz vouchera może dokonać zakupu towarów oferowanych wyłącznie w Salonach „Organizatora Konkursu” 

i poprzez stronę internetową www.abfoto.pl. 

6. W przypadku gdy wartość vouchera jest niższa niż kwota kupowanego towaru lub realizowanej usługi fotograficznej, 

posiadacz vouchera będzie zobowiązany do bezzwłocznego uiszczenia dopłaty w wysokości powstałej różnicy. Jeżeli 

kupowany towar lub usługa są niższej wartości niż realizowany voucher, „Organizator Konkursu” nie zwraca 

wynikającej z tego faktu różnicy. 

7. Voucher nie jest voucherem imiennym. Voucher realizowany jest na okaziciela. Z każdego vouchera można 

skorzystać tylko raz. 

8. W przypadku zwrotu towarów nabytych w sklepie stacjonarnym lub internetowym „Organizator Konkursu” przy 

użyciu vouchera, przysługuje zwrot vouchera oraz jeżeli nastąpiła dopłata, to również wartość dopłaty. W przypadku 

zwrotu towaru, w pierwszej kolejności zostanie wydany nowy voucher w postaci elektronicznego kodu, odpowiednio 

do wartości zwracanego Towaru, nie wyższym niż wartość vouchera użytego podczas zakupu zwracanych towarów. 

Następnie, kupującemu zwracana jest kwota wynikająca z ewentualnej różnicy pomiędzy wartością zwróconych 

towarów, a wartością wydanego, nowego vouchera. Zwrot różnicy następuje poprzez przelew na konto bankowe 

wskazane przez okaziciela, a wygenerowany kod na nowy voucher zostanie wysłany na wskazany przez niego adres 

e-mail. 

9. Promocja łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez „Organizatora Konkursu”, ale nie łączy się z 

poprzednimi promocjami związanymi z Voucherami „Organizatora Konkursu”. 

10. „Organizator Konkursu” zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień hurtowych przeznaczonych do dalszej 

odsprzedaży. 

11. „Organizator Konkursu” nie odpowiada za zgubienie vouchera przez jego Nabywcę. W przypadku zagubienia 

vouchera, „Organizator Konkursu” nie zwróci wartości pieniężnej za zagubiony voucher.  

12. „Organizator Konkursu” zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie voucherów, które są 

nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim 

przypadku voucher uznany zostanie przez „Organizatora Konkursu”  za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania 

vouchera zastępczego.  

13. Voucher jest środkiem płatniczym wyłącznie w salonach „Organizatora Konkursu”. Voucher nie może zostać 

zamieniony przez „Organizatora Konkursu” na wartość pieniężną, zarówno w całości jak i częściowo. Zakupiony 

lub otrzymany voucher nie podlega zwrotowi. 

14. Kupujący lub otrzymujący voucher zobowiązany jest przed przekazaniem vouchera poinformować osobę, której 

przekaże voucher o warunkach korzystania z voucherów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminach 

„Organizatora Konkursu”. 

15. Vouchery w kwocie 300 zł obowiązują na towary sponsorów „Konkursu” oraz na towary 4mobee i/lub wydruk zdjęć 

ekspresowych (z wyjątkiem zdjęć do dokumentów) w terminie określonym na dokumencie vouchera. (30 dni) 

16. Vouchery w kwocie 100 zł obowiązują na towary 4mobee i/lub wydruk zdjęć ekspresowych (z wyjątkiem zdjęć do 

dokumentów) w terminie określonym na dokumencie vouchera. (30 dni) 

17. Przyjęcie vouchera stanowi potwierdzenie, że Posiadacz vouchera akceptuje warunki zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 

18.  „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” jest przesłanie przez „Zwycięzcę” do „Organizatora Konkursu” drogą elektroniczną nie później niż w 

terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników „Konkursu” w wiadomości prywatnej na profilu „Facebook” pod 

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


adresem: https://www.facebook.com/abfotofan/ adresu e-mail oraz wiadomość e-mail na konkurs@abfoto.pl o 

temacie „Zwycięzca”, 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 „Zwycięzcy” o pełnym postępowaniu przekazania 

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

wirusem SARS-CoV-2). 

19. „Zwycięzca” traci prawo do „Nagrody” w przypadku nieotrzymania przez „Organizatora Konkursu” informacji, o 

których mowa powyżej lub nieprzestrzegania warunków „Regulaminu”. W każdym z wymienionych przypadków 

„Organizator Konkursu” powiadamia „Zwycięzcę” o fakcie utraty prawa do „Nagrody” poprzez wiadomość 

prywatną za pośrednictwem portalu www.facebook.com lub mailem. W przypadku utraty przez „Zwycięzcę” prawa 

do „Nagrody”, przechodzi ona na rzecz „Organizatora Konkursu”.   

20. „Zwycięzca” traci prawo do „Nagrody” w momencie rozpowszechnienia publicznie informacji o wygranej, przed 

„Organizatorem Konkursu” lub przed „Komisją”. 

21. „Organizator Konkursu” informuje, iż przekazanie „Nagrody” jest uzależnione od poprawnego podpisania protokołu 

przekazania „Nagrody” w celach podatkowych. 

22. „Organizator Konkursu” nie obciąża „Zwycięzcę” żadnymi kosztami; w tym podatkowymi oraz przewozowymi, w 

celu przekazania „Nagrody”. „Organizator Konkursu” nie zwraca kosztów dojazdu w celu osobistego odbioru 

„Nagrody”. 

23. Sponsorami zwykłymi „Nagród”, dalej zwanymi „Partnerzy Akcji” są: HP, Epson, HMD oraz 4mobee. 

 

PROCES REALIZACJI VOUCHERÓW: 

(uproszczona informacja) 

24. W załączniku maila „Organizator Konkursu” przesyła „Nagrodę” - Voucher do wykorzystania w sklepie 

internetowym abfoto.pl i w salonach stacjonarnych. Voucher można wykorzystać do zakupu towarów marki 4mobee 

oraz wydruku zdjęć ekspresowych w salonach. Voucher Główny można również realizować na zakupy sponsorów 

„Konkursu”. Odpowiednie towary można bezzwłocznie znaleźć na LINK ABFOTO. Zamówienia składamy przez 

sklep www.abfoto.pl, wybierając metodę płatności „Przelew tradycyjny”. W pole "UWAGI DO ZAMÓWIENIA" 

wpisujemy następujące informacje: 

imię nazwisko, numer vouchera (lub numery voucherów) 

Po pozytywnym zweryfikowaniu Voucherów z promocji w kolejnym e-mailu prześlemy link do wybranego 

towaru/towarów, których cena będzie pomniejszona o wartość vouchera. 

 

 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1. O wszelkich  nieprawidłowościach  związanych  z  „Konkursem”,  „Uczestnik  Konkursu”  może poinformować 

„Organizatora Konkursu”. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: AB FOTO, Al. Jerozolimskie 176, 

02-486 Warszawa z dopiskiem: ”TYPUJ NA MEDAL” w czasie trwania akcji marketingowej. Reklamacje  będą  

rozpatrywane  przez  „Organizatora  Konkursu”  w  terminie  14  dni kalendarzowych  od  daty  ich  otrzymania.  

„Organizator  Konkursu”  rozpatrując  reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego „Regulaminu”. O 

decyzji „Organizatora Konkursu”, „Uczestnik Konkursu” zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja „Organizatora 

Konkursu” w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

2. „Organizator  Konkursu”  może  odmówić  zastosowania  zasad  promocyjnych  w  przypadku niespełnienia bądź  

naruszenia  przez  „Uczestnika  Konkursu” postanowień  niniejszego „Regulaminu”.  

3. Wszystkie treści zawarte w postach mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia 

niniejszego „Regulaminu”. 

4. 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”.  

5. „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.  

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

otrzymania.  

 

§ 8 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA  

https://www.facebook.com/abfotofan/
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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 „Zwycięzcę 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 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”; wykorzystując dane osobowe uczestnika, na co uczestnik 

wyraża zgodę, wraz z akceptacją niniejszego regulaminu i przyjęciem „Nagrody”. 

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. 

§ 9 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”. 

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

„Konkursu” przetwarzane są: 

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, 

https://abfoto.pl/polityka-prywatnosci/
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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. 

c) 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”: AB FOTO Sp. z o.o., Al. 

Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, mail: konkurs@abfoto.pl. 

d) „Uczestnik Konkursu” przystępujący do „Konkursu” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

„Organizatora Konkursu”. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z „Uczestnikiem Konkursu” na 

potrzeby prowadzonej akcji marketingowej. Dane będą przetwarzanie do czasu wycofania zgody. Zgodę można 

wycofać w dowolnym  momencie  poprzez bezpośredni kontakt lub mailowo na  adres:  iod@abfoto.pl. 

„Uczestnik Konkursu” wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w przypadku wygrania „Nagrody”.  

e) „Nagrody” rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę. 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. „Regulamin” wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2021 roku, z momentem opublikowania pierwszego posta 

„Konkursowego”.  

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

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” lub „Nagród”. 

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

szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

oraz naruszenie regulaminów 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”. 

Treść  niniejszego  „Regulaminu”  jest  dostępna  w  okresie trwania  „Konkursu”  na  stronie internetowej www.abfoto.pl w 

zakładce Regulaminy Konkursu oraz Aktualne Akcje Marketingowe. 
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