
Regulamin konkursu „Opisz swoją historię związaną z utratą danych” z dnia 12.04.2019r. 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady Konkursu „Opisz swoją historię związaną z utratą danych”, 

rozgrywanego za pośrednictwem profilu Organizatora na platformie Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/mipdata, zwanego dalej konkursem. 

2. Organizatorem konkursu jest MiP Data & Forensic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 10 w 

Warszawie. 

3. Fundatorem nagród w postaci pięciu zestawów czekoladek jest Organizator. 

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa jego warunki, a 

także prawa i obowiązki jego Uczestników. 

5. Konkurs trwa do dnia 12.04.2019r. do godziny 23.59, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 

15.04.2019r. 

6. Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

7. Każdy z Uczestników poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na publiczne ujawnienie jego 

imienia i nazwiska oraz profilu posiadanego w serwisie Facebook, w tym zamieszczenie na 

internetowej stronie konkursowej Organizatora www.odzyskamytwojedane.pl jego imienia i 

nazwiska w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu. 

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook ani z nim związany. Facebook nie pomaga w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. 

 

§2 

Uczestnicy konkursu 

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

czynności prawnych, posiadające konto na platformie Facebook. 

2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że: 

a) Jest osobą fizyczną i posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

b) Zapoznał się z treścią Regulaminu  

c) Uczestniczy w Konkursie dobrowolnie 

d) Zapoznał się z procedurą odbioru nagrody i akceptuje ją 

e) Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z udziałem w 

Konkursie oraz odbiorem nagrody 

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz 

członkowie ich rodzin. 

http://www.odzyskamytwojedane.pl/


§3 

Zasady udziału w konkursie 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie za pośrednictwem profilu MiP Data & Forensic 

Sp. z o.o. na platformie Facebook, w formie komentarza pod postem konkursowym, wpisu 

zawierającego historię utraty danych z elektronicznego nośnika informacji przez Uczestnika. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie autorów historii wskazujących najdziwniejsze, a tym samym 

najciekawsze zdaniem Organizatora okoliczności w jakich doszło do utraty danych. 

3. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli 

Organizatora. 

§4 

Nagrody i ich odbiór 

1. W konkursie przewidziano pięć nagród w postaci pięciu zestawów czekoladek, dla osób 

wyłonionych w sposób wskazany w §3 pkt 2 i 3 Regulaminu. 

2. Informacja o laureatach nagród zostanie zawarta w treści ogłoszenia o wynikach konkursu, 

zamieszczonego na profilu Organizatora na platformie Facebook. Organizator może zamieścić 

informację o wynikach konkursu także na internetowej stronie konkursowej. 

3. Laureat nie ma prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju. Nagroda nie podlega 

także wymianie na gotówkę. Przyznanie nagrody nie zobowiązuje Organizatora do 

jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz laureatów, ani uczestników konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania lub nieodebranie nagrody 

przez Uczestnika, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych 

danych, w tym adresu, do wysyłki nagrody. 

6. W przypadku nieodebrania nagrody przez laureata, bądź zrzeczenia się przez laureata nagrody, 

nie przysługuje mu równowartość nagrody w gotówce, ani żadna inna nagroda. 

7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz warunkach odbioru nagród drogą 

mailową, bądź w wiadomości wysłanej przez Organizatora za pośrednictwem serwisu 

Facebook, w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania listy laureatów w postaci publicznego posta 

zamieszczonego w serwisie Facebook informującego o wyniku konkursu, w komentarzu do 

posta konkursowego, a także na konkursowej stronie internetowej Organizatora. 

9. Nagrody zostaną przesłane do laureatów za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź firmy 

kurierskiej, na wskazany przez nich adres korespondencyjny. W związku z tym, w ciągu 2 dni 

roboczych od ogłoszenia wyników konkursu przez Organizatora, laureaci zobowiązani są do 

przesłania Organizatorowi wiadomości zawierającej następujące dane: 



a) Imię i nazwisko 

b) Adres do korespondencji 

c) Adres mail 

d) Numer telefonu 

10. Niewysłanie wiadomości, o której mowa w punkcie poprzedzającym we wskazanym terminie 

oznacza rezygnację z nagrody przez laureata. 

11. Nagrody zostaną wysłane do laureatów w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez 

Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 9. 

 

§5 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. 

2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji czynności 

niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia laureatów oraz 

wysyłki nagród oraz rozpatrywania reklamacji. Dane osobowe laureatów Konkursu będą 

przetwarzane także w celu ich opublikowania na profilu Organizatora w serwisie Facebook oraz 

na internetowej stronie konkursowej Organizatora. Dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie zgody, którą Uczestnik wyraża poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. 

nadesłania do Organizatora materiałów objętych Konkursem i wzięcie udziału w Konkursie. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu, tj. czas jego trwania oraz wysyłki nagród, a także przez czas, w 

którym zgodnie z Regulaminem przysługuje Uczestnikowi prawo złożenia reklamacji oraz jej 

rozpatrzenia. 

4. W związku z wygraniem przez laureatów Konkursu nagród, Organizator przekaże dane 

osobowe laureatów operatorowi pocztowemu, bądź firmie kurierskiej, w celu doręczenia 

nagrody. 

5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, 

sprostowania, żądania usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia 

skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych. 

6. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację przez uczestnika z udziału w 

konkursie.  



7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do 

kontaktu, weryfikacji zgłoszenia konkursowego, a także wysyłki nagród uniemożliwi jednak 

wzięcie udziału w Konkursie. 

8. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczej (EOG). 

§6 

Odpowiedzialność Organizatora 

1. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzonym przez Organizatora konkursem powinny być 

składane przez Uczestników na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od daty wysyłki nagród 

laureatom. Reklamacje wnoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacje powinny być przesyłane na adres siedziby Organizatora listem poleconym, bądź w 

drodze przesyłki kurierskiej, z adnotacją Reklamacja do konkursu Opisz swoją historię związaną 

z utratą danych.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2019r. i obowiązuje do dnia 30.04.2019r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu. O zmianie 

Uczestnicy zostaną powiadomieni w poście zamieszczonym na profilu Organizatora na platformie 

Facebook, a także na internetowej stronie konkursowej Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

4. Spory związane z konkursem rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

 


