
 
REGULAMIN KONKURSU "Fotka za marzenie" 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu: "Fotka za marzenie"          
rozgrywanego na stronie internetowej www.fotka.com oraz na instagramowym profilu marki          
@fotka_com – dalej zwanego „Konkursem”.  
1.2 Regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa            
i obowiązki jego uczestników.  
1.3 Organizatorem Konkursu jest Fotka sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (03-422)               
przy ul. Inżynierskiej 8, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego          
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział           
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000721451, REGON: 140315867, NIP:         
113-257-96-12, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 60.000,00 zł (słownie:           
sześćdziesiąt tysięcy złotych), zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".  
1.4 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji            
Konkursu: marketing@fotka.com 
1.5 Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne, a Organizator jest przyrzekającym nagrodę          
w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 3.04.1964 r. Kodeks cywilny. 
1.6 Konkurs nie jest grą losową, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach                 
hazardowych. 
1.7 Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie           
Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie, w Internecie,         
z zastrzeżeniem pkt. 2.2-2.4. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami         
strony www.fotka.com. 
1.8 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 08.01.2020 r. do dnia 17.02.2020 r.  
1.9 Każdy Uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu przyjmuje do wiadomości, że jego             
wizerunek może być udostępniony na stronie www.fotka.com oraz mediach         
społecznościowych Organizatora w dowolnym czasie, jego imię, nazwisko i wizerunek mogą           
zostać publicznie udostępnione, w tym zamieszczone na stronie www.fotka.com podczas          
Konkursu i jego promocji, a także ogłaszania wyników. Ponadto materiały Uczestnika, który            
dokonał zgłoszenia konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę         
(„Zwycięzca”) zostaną umieszczone na stronie www.fotka.com oraz w mediach        
społecznościowych po zakończeniu Konkursu i ogłoszeniu wyników w celu zdania relacji           
z realizowanego marzenia przez Zwycięzcę. 
1.10 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.2 jest             
równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje          
się do przestrzegania zasad Konkursu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki,            
które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków            
określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę Konkursu może być w każdym            
czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.  
1.11 Zasady Konkursu podawane są na stronie www.fotka.com/konkurs („Strona         
internetowa Organizatora”) 
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2. UCZESTNICY KONKURSU  
2.1 Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone          
w Regulaminie i dokonała zgłoszenia do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu          
(„Uczestnik”).  
2.2 Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły 16 lat, jeżeli             
posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne           
odebranie w nim nagród. 
2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy Organizatora.  
2.4 Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny          
podmiotów wymienionych w pkt. 2.3.  
 
3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
3.1 Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 08.01.2020 r. od godziny 8:00 do             
17.02.2020 r.  do godziny 23:00. 
3.2 Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać za pośrednictwem formularza konkursowego          
umieszczonego na stronie internetowej https://fotka.com/konkurs podając dane niezbędne        
do wzięcia udziału w Konkursie, opis marzenia z ciekawym uzasadnieniem, jego szacowaną           
cenę.  
3.3 Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu wyłącznie jeden raz. Zgłoszenia nie             
mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, a także obscenicznych, zabronionych przez          
prawo lub godzących w przekonania światopoglądowe lub religijne, stanowiących łamanie          
prawa do równości, oraz zawierające pornografię lub erotykę. Zgłoszenia muszą być zgodne            
z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym oraz zasadami         
współżycia społecznego, a w szczególności nie mogą naruszać ani godzić w: - prywatność            
lub innych praw osób lub organizacji, które nie wyraziły na to zgody, - dobre imię innych                
osób lub organizacji, - zasadę uczciwej konkurencji, - wiarygodność handlową osób lub            
organizacji.  
3.4 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia           
nadesłane do Organizatora, z uwzględnieniem warunków określonych w Regulaminie.  
 
4. KOMISJA KONKURSOWA 
4.1 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa wskazana przez Organizatora komisja          
konkursowa („Komisja Konkursowa”). 
4.2 Komisja Konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem.  
4.3 Do zadań Komisji Konkursowej, wskazanej przez Organizatora, należy: 
a) kwalifikacja nadesłanych prac konkursowych,  
b) ocena prac konkursowych,  
c) wyłonienie laureatów, 
d) rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 
4.4 Nad prawidłowością przebiegu pracy Komisji Konkursowej czuwają władze statutowe          
Organizatora.  
 



 
 
5. ZWYCIĘZCA KONKURSU 
5.1 Zwycięzcę Komisja Konkursowa wybiera spośród wszystkich przesłanych prac, które są           
zgodne z Regulaminem, a także wyróżniają się walorami estetycznymi przesłanej grafiki           
oraz ciekawym uzasadnieniem wysyłanym przy zgłoszeniu konkursowym. 
5.2 Pod rygorem utraty prawa do Nagrody Zwycięzca podaje Organizatorowi swoje dane            
osobowe konieczne dla celów przekazania Nagrody, t.j. imię, nazwisko, adres zamieszkania,           
adres email, numer telefonu, numer PESEL, numer konta bankowego. 
5.3 Zwycięzca zobowiązuje się do wysłania Organizatorowi relacji z realizacji marzenia bądź            
do zezwolenia na wideo- bądź fotoreportaż z realizacji marzenia. 
5.4 W przypadku, gdy Zwycięzca zrealizuje marzenie i nie przekaże Organizatorowi relacji            
w postaci wideo lub zdjęć, a także w przypadku odmówienia zgody na filmowanie bądź             
fotografowanie Zwycięzca zobowiązuje się oddać równowartość Nagrody Organizatorowi. 
5.5 Nagrodzone zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie www.fotka.com oraz na           
instagramowym profilu marki @fotka_com, na co uczestnik wyraża zgodę przesyłając          
zgłoszenie konkursowe. 
 
6. NAGRODY  
6.1 Nagrodami w Konkursie są („Nagroda”): 
a) spełnienie marzenia zaprezentowanego przez Uczestnika za pomocą pracy konkursowej,          
przy czym wartość nie może przekroczyć 5.000,00 zł brutto (pięć tysięcy złotych brutto), 
b) 3 (trzy) aparaty Fujifilm Instax Mini 9 (kolor biały) w zestawie z wkładem oraz torbą każdy                 
o łącznej wartości 349,99 zł brutto (trzysta czterdzieści dziewięć, 99/100 złotych brutto). 
6.2 Każda Nagroda przekraczająca wartość 2.000,00 zł zostanie powiększona o nagrodę           
pieniężną w wysokości należnego podatku od wygranej, która nie zostanie wypłacona           
Zwycięzcy, lecz będzie pobrana przez Organizatora przed wydaniem Nagrody jako 10%           
zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia                
26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacona przez Organizatora na             
rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. 
6.3 Organizator oświadcza, iż Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi          
przepisami prawa podatkowego.  
6.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie          
Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego Uczestnika.  
6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub          
podanego przez Uczestnika adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt           
z tym Uczestnikiem lub odebranie przez niego Nagrody.  
6.6 O szczegółach odbioru i realizacji nagród Zwycięzca zostanie poinformowany przez           
Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. Nagrody         
rzeczowe zostaną wysłane na adres korespondencyjny podany Organizatorowi.  
6.7 W sytuacji, gdy Komisja Konkursowa, na podstawie pkt. 6.1. zdecyduje o wypłacie             
Zwycięzcy równowartości Nagrody wskazanej w zgłoszeniu, kwota pieniężna wpłacana jest          
przelewem na numer konta podany przez Zwycięzcę w specjalnym oświadczeniu lub mailu            
przesłanym na adres wskazany przez Organizatora. Zapis 6.2 stosuje się odpowiednio.  
6.8 W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę w terminie 30 dni od            
rozstrzygnięcia Konkursu Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.  



6.9 Nagroda pozostaje własnością Organizatora do momentu przekazania jej Zwycięzcy.  
 
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
7.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu należy składać          
Organizatorowi pisemnie na adres: Fotka sp. z o.o. sp. k. ul. Inżynierska 8, 03-422              
Warszawa, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia.             
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację          
danej osoby jako Uczestnika, oraz dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak           
również dokładne wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.  
7.2 Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej przesłanej listem,           
na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację w terminie 30 dni od otrzymania             
reklamacji przez Organizatora. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku         
rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie.  
 
8. DANE OSOBOWE 
8.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  
8.2 Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować 
do Organizatora na adres: Fotka sp. z o.o. sp. k. ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa lub na 
adres mailowy iod@fotka.com.  
8.3 Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane: 
a) w celu umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie, organizacji Konkursu, wyłonienia           
Zwycięzcy, opublikowania wyników Konkursu oraz relacji z realizacji marzenia na stronie           
internetowej Organizatora, marzenia oraz na instagramowym profilu marki @fotka_com i          
przekazania Zwycięzcy Nagrody, jak również rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (art. 6          
ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.             
(„RODO”));  
b) w celu wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze,         
w szczególności obowiązków podatkowych (art. 6 lit. c RODO); 
8.4 Dane Osobowe Uczestników zostaną udostępnione Komisji Konkursowej w celu          
wyłonienia Zwycięzców, podwykonawcom Organizatora w związku z organizacją Konkursu         
i ogłoszeniem Zwycięzców, a także podmiotom uprawnionym do otrzymania danych         
osobowych Uczestników na podstawie przepisów prawa.  
8.5 Dane Osobowe Zwycięzców zostaną udostępnione firmie kurierskiej w celu realizacji           
dostarczenia Nagrody, a także operatorowi i użytkownikom serwisu Instagram oraz          
użytkownikom strony internetowej Organizatora. 
8.6 Dane Osobowe Zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora          
oraz na instagramowym profilu marki @fotka_com celem ogłoszenia wyników Konkursu.  
8.7 Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu (w przypadku           
Uczestników) lub przez czas do odbioru Nagrody (w przypadku Zwycięzców) oraz przez            
okres przedawnienia roszczeń, które mogą powstać z tytułu udziału w Konkursie. Dane            
osobowe Zwycięzców mogą być przechowywane przez okres dłuższy, jeżeli wymagają tego           
obowiązujące przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji. Dane w związku          
z ich przetwarzaniem w celach marketingowych będą przechowywane przez okres ich          
przydatności, najdłużej zaś do czasu cofnięcia zgody. 
8.8 W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom          
Konkursu przysługują następujące prawa: 1) prawo dostępu do danych osobowych, 2)           



prawo do sprostowania danych osobowych, 3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo           
do bycia zapomnianym), 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 5)           
prawo do przeniesienia danych osobowych, 6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu            
Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych          
narusza przepisy RODO.  
8.10 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.  
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
9.1 Pełna treść Regulaminu udostępniona będzie na stronie internetowej Organizatora          
w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.  
9.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których          
korzystać będą uczestnicy Konkursu.  
9.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany,            
administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem Instagram. Wszelkie pytania,           
komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do            
Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Instagram.           
Organizator zwalnia w całości serwis Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec          
Uczestników wynikającej z Konkursu. 
9.4 Postanowienia Regulaminu mają wiążącą moc prawną. Materiały reklamowe         
i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 
9.5 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona            
warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na             
stronie stronie internetowej Organizatora. W przypadku zmiany Regulaminu na stronie          
internetowej Organizatora, jak również na instagramowym profilu marki @fotka_com pojawi          
się stosowny komunikat. 
9.6 Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających            
z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby           
Organizatora sąd powszechny. 
9.7 Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie              
internetowej Organizatora. 


