
REGULAMIN KONKURSU 

„Black Friday w Morenie – na nasze zniżki może liczyć!” (dalej „Regulamin”) 

z dnia 10 listopada 2019 r.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Black Friday w Morenie – 

na nasze zniżki możesz liczyć”(dalej „Konkurs”). 

2. Konkurs jest przeprowadzany przez Elżbietę Dmowską-Mędrzycką prowadzącą działalność 

gospodarczą pod firmą „Elżbieta Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” z adresem głównego 

miejsca wykonywania działalności w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 (02-923), NIP 

5212745121, REGON 016271181 (dalej odpowiednio „Wykonawca”). 

3. Konkurs prowadzony jest w imieniu i na zlecenie Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020710 (dalej: 

„Właściciel”).  

4. Wykonawca jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc i 921 kc.  

5. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności 

za przeprowadzenie Konkursu. 

7. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, 

posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat, która ma aktywne 

konto w serwisie społecznościowym Facebook (dalej: „Uczestnik”). 

8. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz współpracownicy Właściciela lub 

Wykonawcy oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, 

przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym 

pkt. 6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody. 

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

 

9. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 10 listopada 2019 r. do dnia 24 listopada 2019 r. 

do godz. 23:59:59. 

10. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie 

warunki określone w Regulaminie, w szczególności: 

a) posiadać własne konto w serwisie społecznościowym Facebook; 

b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej 

https://www.facebook.com/galeriamorenagdansk oraz zaakceptować Regulamin; 

c) w terminie obowiązywania konkursu zamieścić pod postem konkursowym komentarz 

będący odpowiedzią na następujące pytanie konkursowe: „KONKURS! W Black Friday 

możesz liczyć na nasze zniżki, a dodatkowo masz szanse wygrać jedną za stu kart po 100 zł 

na zakupy! Wystarczy, że w komentarzu pod postem napiszesz, jak jeszcze możesz liczyć na 

Galerię Morena! Liczymy na Twoją kreatywność!” (dalej: „Zadanie Konkursowe”). 

d) stawić się i zgłosić to stawiennictwa Wykonawcy w dniu 29 listopada 2019 roku w 

godzinach 9.00-21.00 w Galerii Morena w Gdańsku (ul. Schuberta 102 A) w specjalnie 

oznaczonym miejscu znajdującym się na pasażu przy lokalu handlowym oznaczonym 

znakiem towarowym „RTV Euro AGD". 

11. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może stworzyć i opublikować dowolną liczbę Zadań 

Konkursowych. 

12. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania 

Konkursowego, w szczególności w przypadku: 

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, 

propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem; 



b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Właściciel 

podmiotów; 

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i 

praw autorskich oraz prawa do wizerunku; 

d) gdy Uczestnik nie dysponuje prawami autorskimi do Zadania Konkursowego; 

13. Wykonawca jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku  stwierdzenia, 

że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie 

przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym: 

a) posługuje się fikcyjnymi kontami w serwisie społecznościowym Facebook; 

b) używa oprogramowania, które pozwala na uzyskanie nieuprawnionego wpływu na wynik 

Konkursu; 

c) podaje nieprawdziwe dane; 

d) jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia 

społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają 

uzasadnione interesy Właściciela lub Wykonawcy, godzą w jego wizerunek lub są 

sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego 

rozpowszechniania. 

14. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które stanowią 

Zadanie Konkursowe, a prawa do nich nie są obciążone na rzecz osób trzecich, a także, iż nie 

naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich. 

 

NAGRODY 

 

15. Nagrodą jest suma pieniężna, którą można wykorzystywać wyłącznie na warunkach określonych 

w ust. 16 i wyłącznie przy użyciu  usług płatniczych opartych na instrumencie płatniczym w 

postaci karty płatniczej, której wydawcą jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy ulicy Senatorskiej 16, a udostępnia, na zlecenie Wykonawcy, Bonus System 

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 124, zwanej dalej „Kartą 

Przedpłaconą” – na kwotę 100,00 (sto) złotych. 
16. Karta Przedpłacona może być użytkowana wyłącznie zgodnie z „Regulaminem użytkowania 

przedpłaconych kart płatniczych Up Bonus”, zwanym dalej „regulaminem Karty Przedpłaconej”, 

stanowiącym załącznik do Regulaminu, z zastrzeżeniem iż: 

a) w rozumieniu regulaminu Karty Przedpłaconej: 

− Wykonawca jest Klientem, a Użytkownik, któremu należy się Nagroda – Posiadaczem, 

− Limit Indywidualny Karty stanowi kwota, o której mowa, odpowiednio, w ust. 15, 

− jest Kartą z opcjami: z PIN, bez opłaty transakcyjnej oraz bez wypłat z bankomatów; 

b) może służyć wyłącznie do nabywania towarów lub usług w Sklepach; 

c) jest wydawana na okaziciela; 

d) jest ważna od pierwszego dnia miesiąca (Valid From) do ostatniego dnia miesiąca (Valid 

Thru) podanego na niej; 

e) nie można korzystać za jej pomocą z usług wypłat gotówki przy użyciu bankomatów lub 

w jakikolwiek inny sposób ani też dokonywać przelewów pieniężnych lub transakcji za 

pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

17. Do Nagród dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości danej Nagrody. 

Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez 

Wykonawcę na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

18. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent 

pieniężny. 

19. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby. 

20. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody. 

21. Nagroda jest wydawana Uczestnikowi, o którym mowa w ust. 23, przez Wykonawcę – 

niezwłocznie po wykonaniu przez tego Uczestnika części Zadania Konkursowego, o której mowa 

w ust. 10 lit. d). 

  



ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 

 

22. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Wykonawca powoła 

komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”). 

23. Komisja będzie oceniać Zadania Konkursowe przesyłane przez Uczestników uwzględniając 

atrakcyjność, oryginalność Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze zwycięzców, 

którym będzie przysługiwało prawo do odebrania Nagrody za zajęcie pierwszych 100 (stu) miejsc 

w Konkursie („Zwycięzcy”). 

 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ 

24. Wykonawca poinformuje o zwycięstwie za pośrednictwem postu opublikowanego w serwisie 

społecznościowym Facebook w dniu 25 listopada 2019 roku. 

25. Uczestnicy zostaną poproszeni o kontakt poprzez wiadomość prywatną, za pomocą której zostaną 

poinformowani o sposobie odebrania Nagrody. Uczestnik będzie zobowiązany do przesłania 

takiej wiadomości najpóźniej do dnia 27 listopada 2019 r. Brak wiadomości we wskazanym 

powyżej terminie powoduje brak możliwości doręczenia Nagrody, co w konsekwencji skutkuje 

utratą prawa do Nagrody. 

26. Nagrody nierozdysponowane przez Wykonawcę z przyczyn od niego niezależnych pozostają do 

jego dyspozycji. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

27. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane na adres 

hello@mediadem.pl. 

28. Reklamacja powinna zawierać: 

a) temat wiadomości e-mail „Reklamacja – Konkurs Black Friday”; 

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, a także opcjonalnie e-mail i 

numer kontaktowego telefonu komórkowego; 

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji. 

29. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia 

reklamacji.  

30. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub na innym 

trwałym nośniku. 

31. Procedura reklamacyjna nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Uczestników wynikających z 

ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie procedury 

reklamacyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

 

DANE OSOBOWE 

 

32. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (Carrefour), adres: ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa. 

33. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, 

telefonicznie pod nr tel. 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

34. Carrefour wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować 

się poprzez adres e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z 

dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

35. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia i wykonania Konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem. Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Carrefour (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO; prawnie uzasadniony interes Carrefour polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu 

konkursu; 

mailto:carrefour@galluppolska.pl


b) realizacji obowiązków Carrefour wynikających z przepisów prawa, w szczególności 

przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 

przez Carrefour – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Carrefour (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na ustaleniu lub 

dochodzeniu roszczeń lub na obronie przed takimi roszczeniami przez Carrefour. 

36. Jako, że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook Pani / Pana dane 

osobowe będą przetwarzane przez Facebook, Inc. 

37. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Elżbietę Dmowską-Mędrzycką prowadzącą 

działalność gospodarczą pod firmą „Elżbieta Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” z adresem 

głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 (02-923), 

NIP 5212745121, REGON 016271181 jako podmiot przetwarzający, w rozumieniu RODO, na 

podstawie umowy i na udokumentowane polecenia administratora: 

38. Jako że rozwiązanie zgłoszonego Zadania Konkursowego będzie umieszczone pod postem 

konkursowym, odbiorcami zawartych w nim danych osobowych mogą być wszystkie osoby 

odwiedzające profil administratora, w którym zamieszczono Zadanie Konkursowe w serwisie 

społecznościowym Facebook. 

39. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla 

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Carrefour. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z 

przepisów prawa. 

40. Pani/Pana dane osobowe zawarte w poście z rozwiązaniem zgłoszonego Zadania Konkursowego 

w postaci imienia i nazwiska, publicznie dostępnego zdjęcia profilowego oraz treści rozwiązania 

zgłoszonego Zadania Konkursowego będą dostępne pod postem konkursowym także po 

przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu. 

41. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

42. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów 

wskazanych w pkt 31 lit. a) i c) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla 

celów dowodowych, Carrefour prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.  

43. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

44. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w Konkursie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

45. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

46. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej https://www.facebook.com/galeriamorenagdansk oraz w siedzibie Wykonawcy. 

https://www.facebook.com/galeriamorenagdansk

