
Regulamin konkursu promującego markę Parkiet Hajnówka
 „Akcja Regenerac!a, edycja I 2019”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Akcja Regenerac!a, edycja I
2019”, mającego na celu promowanie wśród obecnych i przyszłych Klientów oferty marki Parkiet
Hajnówka.
2. Organizatorem Konkursu jest Parkiet Hajnówka Alina Wasiluk z siedzibą w Zwodzieckie 18, 17-
200  Hajnówka  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Centralnej  Ewidencji  Działalności
Gospodarczej, NIP 5431413011, REGON 050634651
zwany dalej Organizatorem.
3.  Nad  prawidłowym  przebiegiem  Konkursu  czuwać  będzie  Jury  złożone  z  przedstawicieli
Organizatora.  Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji  konkursowej i
przyznaniu nagród na podstawie spełnienia warunków konkursu.
4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
UCZESTNICY KONKURSU

1.  Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  osoby  fizyczne/prawne  posiadające  pełną  zdolność  do
czynności  prawnych,  które  wykonują  zawód  architekta  i  zarejestrowały  się  u  oficjalnego
dystrybutora  Parkiet  Hajnówka  Alina  Wasiluk.  Lista  dostępna  na:
https://parkiethajnowka.pl/dystrybutorzy/ 
2.  W Konkursie  nie  mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez
niego  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych,  a  także  członkowie  rodzin  pracowników  i
współpracowników Organizatora.
3. W Konkursie mogą brać udział tylko dystrybutorzy, którzy sprzedają produkty pod marka Parkiet
Hajnówka.

§3
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest  zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
2. Zadanie konkursowe polega na włączeniu przez uczestnika konkursu produktów marki Parkiet
Hajnówka  do  realizowanego  projektu  architektonicznego,  czego  wynikiem  będzie  sprzedaż  w
okresie od 01 maja 2019 do 31 października 2019 trzystu pięćdziesięciu metrów kwadratowych
(350m2) produktów z oferty Organizatora dostępnej w katalogu firmy, z wyłączeniem produktów
HDF oraz oferty wyprzedażowej i promocyjnej. Jury – złożone z przedstawicieli Organizatora -
przekaże pierwszym czterdziestu architektom, którzy zrealizują ww. zadanie, czterdzieści nagród w
formie „Pakietu dla Dwojga” oraz nagrody pieniężnej określonych w §5pkt.1. Decydująca będzie
kolejność zgłoszeń architekta u oficjalnego dystrybutora w terminie od 01 maja do 31 października
2019.
3. Uczestnikiem może być wyłącznie architekt wnętrz zarejestrowany u oficjalnego dystrybutora
marki Parkiet Hajnówka, który zgłosił chęć uczestniczenia w konkursie w terminie określonym w
powyższym Regulaminie.  
4. Pakiet to dwa noclegi i usługi SPA w Hotelu Białowieski w Białowieży w terminie do 30 czerwca
2020.  W  ofercie  Hotelu-  szczegóły  Pakietu  „Dla  Dwojga”  dostępne  na  stronie
https://www.hotel.bialowieza.pl/vouchery_do_SPA_w_Bia%C5%82owie%C5%BCy  .
5.  Nagrodę otrzyma  czterdzieścioro  architektów.  Decyduje  kolejność  zgłoszeń  na  adres
konkurs@parkiethajnowka.pl z informacją o spełnieniu warunków udziału i wygranej w konkursie. 

mailto:konkurs@parkiethajnowka.pl
https://www.hotel.bialowieza.pl/vouchery_do_SPA_w_Bia%C5%82owie%C5%BCy
https://parkiethajnowka.pl/dystrybutorzy/


6.  Uczestnik konkursu zobowiązany jest  przestrzegać na terenie  Hotelu obowiązujących w nim
zasad.
7.  Rezerwacją  pobytu  oraz  kompleksową  obsługą  uczestników  realizujących  pobyt  w  ramach
Pakietu  „Dla  Dwojga”  zajmuje  się  Hotel  Białowieski.  Z  oferty  wyłączone  są  terminy długich
weekendów, tj. np. Boże Narodzenie, Sylwester, Majówka. 

§4
UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

1.  Organizator  ma  prawo  weryfikować  (usuwać)  zgłoszenia  do  Konkursu,  które  nie  spełniają
warunków, o których mowa w §3.
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do weryfikowania  (usuwania)  zgłoszeń tych  uczestników
Konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności regulacje chroniące prywatność
osób trzecich.

§5
NAGRODY

1. Nagroda rzeczowa w konkursie: dwa noclegi w Hotelu Białowieski w Białowieży plus pakiet
usług  SPA  (PAKIET  „Dla  Dwojga”,  szczegóły  dostępne  na  stronie:
https://www.hotel.bialowieza.pl/vouchery_do_SPA_w_Bia%C5%82owie%C5%BCy  )  o  wartości
1640,00pln  plus  nagroda  pieniężna  w  wysokości  182,00pln.  Zwycięzcy  konkursu  otrzymają
nagrodę rzeczową a nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego
od całości  nagrody (tj.  10% od kwoty 1822,00pln).  Każdy Uczestnik uprawniony jest  tylko do
jednej nagrody. 
3.  Jury  sporządzi  protokół  z  podaniem  wyników  Konkursu.  Protokół  zostanie  utrwalony  i
zarchiwizowany  na  stronie  internetowej  Organizatora  www.parkiethajnowka.pl/konkurs  do  7
grudnia 2019, co jest jednoznaczne z powiadomieniem uczestników o wynikach Konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani mailem na adres
podany przy zgłoszeniu do Konkursu.
5. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
7.  Uczestnikom  nie  przysługuje  prawo  przeniesienia  prawa  do  otrzymania  nagrody  na  osoby
trzecie. 
8. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
9.  Nagrody zostaną wydane Uczestnikom za pośrednictwem Poczty Polskiej  S.A.  lub przesyłki
kurierskiej, do rąk własnych, za potwierdzeniem tożsamości adresata.

§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem  danych  osobowych  udostępnianych  przez  Uczestników  Konkursu  jest
Organizator.  Organizator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się
skontaktować  pod  adresem  iodo@rt-net.pl.  Udostępnione  dane  będą  przetwarzane  w  celu
organizacji Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do
uczestnictwa  w konkursie  niezbędny do przystąpienia  przez  Uczestnika  do  Konkursu.  Osobom
udostępniającym  dane  przysługuje  prawo  do  żądania  od  Organizatora  dostępu  do  danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia
sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia  danych.  Skargę  na  działania
Organizatora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane Uczestników
Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach
określonych  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Dane  uczestników  nie  będą
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przekazywane do Państw Trzecich. 

§7
PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureaci nagród powinni przesłać na
podany w wiadomości adres mailowy swoje dane potrzebne do przekazania nagrody, czyli: imię i
nazwisko,  adres  pocztowy,  na  który  ma  zostać  przesłana  nagroda  oraz  inne  niezbędne  do
przekazania nagrody dane – do końca grudnia 2019.
2.  Nagroda  w  postaci  usług  noclegowych  i  spa  w  Hotelu  Białowieski  zostanie  przekazana
zwycięzcy w ciągu 21 dni.
3. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków
wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody. Jeżeli ten fakt zostanie
ujawniony  po  doręczeniu  nagrody,  osoba  ta  będzie  zobowiązana  do  jej  zwrotu.  Organizator
uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w
Konkursie.
4.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie  przez  Uczestnika  niewłaściwych  lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających
lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
5. Zwycięzcom Konkursu nagrody zostaną rozdysponowane zgodnie z zapisem w§5 pkt.1.

§8
REKLAMACJE

1.  Reklamacje  związane  z  przebiegiem  Konkursu  należy  kierować  na  adres  mailowy
parkiethajnowka@parkiethajnowka.pl  Reklamacja  zostanie  rozpatrzona  przez  Organizatora  w
terminie  7  dni  roboczych  od  jej  otrzymania.  Uczestnik  Konkursu  zostanie  poinformowany  o
wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres
korespondencyjny oraz opis reklamacji.
3. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs trwa od dnia 1.05.2019 roku do dnia 31.10.2019 roku.
2.  W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  przepisy  Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3.  Niniejszy  Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  dla  Uczestników  na  stronie  internetowej
www.parkiethajnowka.pl/konkurs oraz w siedzibie Organizatora.
4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn
organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia
uczestników Konkursu.

Załącznik nr 1. Polityka prywatności
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Jakie dane o uczestnikach konkursu są zbierane?
Dane  zawarte  w  treści  przesłanego  e-maila  z  odpowiedzią  na  pytanie  konkursowe.   

W jaki sposób są wykorzystywane dane uczestników konkursu?
Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia pracownikom i
współpracownikom Organizatora  kontaktu  z  osobami,  które  zostaną  laureatami  konkursu.  Dane
zbierane  w  trakcie  korespondencji  pomiędzy  osobami  biorącymi  udział  w  konkursie,  a
przedstawicielami  Organizatora  będą  wykorzystane  wyłącznie  w celu odpowiedzi  na zapytania.
Dane zwycięzców będą przetwarzane w celu wręczenia nagród. 

W przypadku  kontroli  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  bądź  innego  właściwego
organu administracji publicznej, dane osób biorących udział w konkursie mogą zostać udostępnione
pracownikom organu zgodnie z Rozporządzeniem 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).
W przypadku naruszenia Regulaminu konkursu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego
przepisy  prawa,  Organizator  może  udostępnić  dane  uczestników  organom  wymiaru
sprawiedliwości.

W jaki sposób Organizator będzie kontaktował się z uczestnikami konkursu?
Jeżeli  dane  zgłoszenie  zostanie  wybrane  przez  Organizatora  konkursu  do  otrzymania  jednej  z
nagród,  uczestnik  otrzyma  maila  z  informacjami  o  szczegółach  i  formie  dalszego  kontaktu  w
sprawie przekazania nagrody.
W  jaki  sposób  uczestnik  konkursu  może  poinformować  Organizatora  o  zmianie  danych
osobowych?
Informacje  o  zmianie  danych osobowych  można  zgłosić  drogą  mailową  na  adres  Organizatora
konkursu. Adres jest widoczny w segmencie Kontakt.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Strona  konkursowa  nie  pobiera  dodatkowych  informacji  „cookies”  poza  tymi,  które  służą
identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania ze strony.

W jaki sposób są zabezpieczane dane osobowe uczestników konkursu?
Komunikacja  między komputerem osób składających swoje  aplikacje  w konkursie,  a  serwerem
Organizatora  jest  zaszyfrowana  w  momencie  przesyłania  zgłoszenia.  Dodatkowo  bazy  danych
zabezpieczone  są  przed  wglądem osób trzecich  z  zachowaniem najwyższych  środków ochrony
danych  osobowych,  pozostających  w  zgodności  z  art.  32-36  Rozporządzeniem  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)

Zmiany  polityki  prywatności.  Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  powyższej
polityki  prywatności  poprzez  opublikowanie  nowej  polityki  prywatności  na  stronie  konkursu  z
zastrzeżeniem, że uczestników, którzy zadeklarowali udział w konkursie przed datą udostępnienia
zmiany polityki  prywatności,  wiążą postanowienia polityki prywatności obowiązującej  w chwili
zadeklarowania  udziału  w  konkursie.

Kontakt
Firma zbierająca dane: GOGLER Brzeziński Suszko Sp. J., z siedzibą w Białymstoku, 15-085, ul.
Słowackiego 3A/31, http://www.gogler.pl/kontakt




