
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu „Walentynki 2016” zwanego dalej „Konkursem” jest Laboratorium 

Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. 

Jugowicka 10s, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000129408, NIP 6772197862, REGON: 123065168, 

zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 

regulaminem („Regulamin”). 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie www.walentynki.farmona.pl w okresie od dnia 2 

lutego 2016 r. do 12 lutego 2016, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego 

Uczestników. 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej: www.walentynki.farmona.pl. 

6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

spełniające warunki określone w Regulaminie. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich 

małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w 

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa 

do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 

§ 3.Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zakupu za minimalną kwotę 100,00 zł 

na www.sklep.farmona.pl oraz wypełnienie formularza i udzielenie odpowiedzi na pytanie 

konkursowe dostępne na stronie www.walentynki.farmona.pl. Zgłoszenie uważa się za ważne, jeśli 

zostanie udzielona w nim odpowiedź na pytanie „Za co cenisz swoją ukochaną osobę najbardziej?” 

oraz zostanie poprawnie wypełniony adres mailowy i wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

2. Po zakończonej akcji konkursowej wszystkie odpowiedzi konkursowe dostępne będą w 

siedzibie Organizatora. Jury, w skład którego wchodzą pracownicy działu marketingu 

Organizatora spośród poprawnie wypełnionych zgłoszeń wybiorą 11 z najbardziej interesującymi 

odpowiedziami, nagradzając je: 1 voucherem pobytowym dla dwojga w Farmona Hotel Business & 

SPA z zabiegami firmowymi Farmona i wyżywieniem (1 nocleg w pokoju dwuosobowym, po 

jednym zabiegu firmowym Farmona na twarz lub ciało dla każdej z osób, kolacja w dniu przyjazdu 

dla każdej z osób, śniadanie dla każdej z osób w dniu wyjazdu) natomiast kolejne 10 

najciekawszych zgłoszeń  otrzyma:  10 x zestaw kosmetyków marki Tutti Frutti: olejek i masło do 

ciała. Decyzje Jury zapadają większością głosów. 

3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. 2012.361 t. j.) wydanie nagród, o których mowa w ust. 2 powyżej, podlega 

opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% 

wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 
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fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego 

Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do 

wartości Nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu 

podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 

11,11% wartości Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża zgodę aby kwota nagrody pieniężnej nie 

podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu 

wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wysłanych przez uczestników Konkursu 

zgłoszeń na jego stronie internetowej (www.farmona.pl i www.hotelfarmona.pl). 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na 

stronie internetowej Organizatora (www.walentynki.farmona.pl) . 

6. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora 

drogą mailową lub telefoniczną. 

7. Nagrody do laureatów przesyła Organizator w terminie 30 dni od zakończenia obrad Jury, o 

których mowa w ust. 4 powyżej. 

8. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 

9. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. 

Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi 

stosowne oświadczenie. 

10. Nagrody w postaci kosmetyków zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora 

Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez nich adresy. Zwycięzca Konkursu jest 

zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród. 

11. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec 

Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe. 

12. Osoba biorąca udział w konkursie może wygrać tylko jedną nagrodę określoną w par. 3 ust 

2 niezależnie od ilości swoich zgłoszeń w Konkursie. 

 

§ 4.Reklamacje. 

1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być zgłaszane 

w formie pisemnej oraz przesyłane listem poleconym na adres ul. Jugowicka 10c, 30-443 

Kraków z dopiskiem „Walentynki 2016” w okresie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od jego 

zakończenia (decyduje data stempla pocztowego). Dla oceny zachowania terminu Organizator 

bierze pod uwagę datę stempla pocztowego. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich 

otrzymania. 

3. W terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle Uczestnikowi 

ostateczną informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powiadomienie o rozstrzygnięciu 

nastąpi pocztą na adres Uczestnika składającego reklamację. 

 

§ 5.Dane osobowe. 

1. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych i ich poprawiania oraz 

żądania usunięcia. 

2. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania 

Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 

926 z późn. zm.). 

4. Administratorem zdanych osobowych Uczestników Konkursu jest Laboratorium Kosmetyków 

Naturalnych Farmona Sp. z o.o.. 

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer 

telefonu i adres email. 

6. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu oraz prowadzenie w 
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przyszłości przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. innych akcji 

marketingowych i statystycznych. 

7. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się dochowania wszelkiej staranności przy 

zbieraniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych osobowych zwycięzców Konkursu 

oraz przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: 

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach 

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub docelów 

nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów 

komercyjnych i politycznych 

c. niestosowanie w swojej pracy treści wulgarnych, niezgodnych z prawem i ogólnie 

przyjętymi zasadami. 

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


