
REGULAMIN KONKURSU „STAWIAMY NA MIŁOŚĆ”  

 

z dnia 12.02.2022 r.  

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu „Stawiamy na miłość” zwanego dalej „Konkursem”, jest firma 

Grupa PRC Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Chłodnej 2; wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 

Katowicach, Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000756630, NIP: 954-279-87-14, 

REGON: 381754838, zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora  na zlecenie  3 Stawy sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (adres: ul. Piękna 18, 00-549Warszawa), wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000521713, posiadającą nadany nr NIP: 5272719340 i REGON 147395958 

oraz na terenie Centrum Handlowego 3 Stawy (dalej: „Centrum”) i serwisie 

społecznościowym Facebook –dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: 

https://www.facebook.com/3Stawy/   (dalej: „Strona na Facebooku”).  

3. Strona na Facebooku prowadzona jest na podstawie Regulaminu usługi „Strony na 

Facebooku” (URL:  https://www.facebook.com/page_guidelines.php). 

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie 

sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony 

z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: 

http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby 

na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu 

ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami 

niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, 

jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu. 

https://www.facebook.com/3Stawy/
https://www.facebook.com/page_guidelines.php


5. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.  

6. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są 

informacjami udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie z 

postanowieniami § 5 Regulaminu. 

7. Tekst Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem URL: 

http://3stawy.pl/ a hiperłącze do niego jest publikowane przy poście konkursowym, o 

którym mowa w  § 3 ust. 3. 

8. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa 

polskiego.  

9. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 

i n. Kodeksu cywilnego.  

 

§ 2 

UCZESTNICY 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej 

– może być osoba fizyczna, która łącznie: 

a) ukończyła 18 rok życia; 

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

c) spełni warunki, o których mowa w ust. 3 poniżej i § 3 ust. 2 Regulaminu; 

d) wykonała w trakcie eventu pod nazwą „Stawiamy na miłość” organizowanego w dniu 

12.02.2022 r. na terenie Centrum Handlowego 3 Stawy w Katowicach zdjęcie oraz 

wyraziła pisemną zgodę na udział w konkursie.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia) 

współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Administratora, zarządcy MULTI 

POLAND SP. Z O.O.  z siedzibą w Warszawie, lokali handlowych lub usługowych na terenie 

Centrum, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby 

Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

http://3stawy.pl/


§ 3 

CZAS I WARUNKI KONKURSU, ZASADY KONKURSU ORAZ LAUREACJI  

 

1. Przed rozpoczęciem konkursu powołane przez Organizatora Jury Konkursowe wybierze z 

pośród wszystkich wykonanych w trakcie eventu pod nazwą „Stawiamy na miłość” 

przeprowadzonego w dniu 14.02.2022 r. na terenie Centrum Handlowego 3 Stawy w 

Katowicach 10 zdjęć wykonanym osobie/osobom uczestniczących w evencie, które 

zakwalifikowane zostaną do Konkursu oraz wraz z informacją o Konkursie opublikowane 

zostaną w serwisie społecznościowym Facebook, fanpagu Centrum Handlowego 3 Stawy 

w Katowicach – dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: 

https://www.facebook.com/3Stawy/ 

2. Konkurs odbywać się będzie od dnia 12.02.2022 od dnia 13.02.2022 godz. 23:59. 

3. Kwalifikacja  wskazanych w ust. 1 zdjęć nastąpi w ocenie o ich kreatywność, pomysłowość 

oraz zaangażowanie w ich wykonanie. Jury Konkursowe zastrzega sobie prawo do 

decyzyjność w wyborze zdjęć oraz wybór według własnego uznania.  

4. Z pośród wybranych zgodnie z ust. 1 zdjęć , Jury Konkursowe wybierze 3 zdjęcia oraz 

dokona klasyfikacji zwycięskich zdjęć na Miejsce 1 , Miejsce 2 i Miejsce 3 (dalej Laureaci 

Konkursu). 

5. Nagrodami w konkursie są: 

a. za Miejsce 1 – karata podarunkowa na zakupy w placówkach handlowych na 

terenie Centrum Handlowego 3 Stawy w Katowicach o wartość 500 zł. 

b. za Miejsce 2 – karta podarunkowa na zakupy w placówkach handlowych na 

terenie Centrum Handlowego 3 Stawy w Katowicach o wartość 300 zł. 

c. za Miejsce 3 – karta podarunkowa na zakupy w placówkach handlowych na 

terenie Centrum Handlowego 3 Stawy w Katowicach o wartość 200 zł. 

6. Wszystkie zakwalifikowane zgodnie ust. 1 zdjęcia podlegać będą również w trakcie 

trwania konkursu ocenom użytkowników serwisu Facebook, którzy poprzez 

funkcjonalność tego serwisu „polub” lub dodany komentarz będą mogli oddawać głosy na 

zdjęcie, które w ocenie użytkowników serwisu powinno otrzymać nagrodę (dalej jako 

Nagroda Fanów). 

https://www.facebook.com/3Stawy/


7. Zdjęcie, które zgodnie z ust. 6 wywoła najwięcej reakcji użytkowników serwisu Facebook, 

zostanie nagrodzone przez Jury Konkursowe Nagrodą Fanów w postaci karty 

podarunkowa na zakupy w placówkach handlowych na terenie Centrum Handlowego 3 

Stawy w Katowicach o wartość 300 zł. 

8. Każdy z Laureatów otrzyma dodatkową nagrodą pieniężną w równowartości należnego 

od Nagrody zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym 

dodatkowa Nagroda nie zostanie wydana Laureatom lecz zostanie przeznaczona na 

odprowadzenie przez  Organizatora należnego od nagrody podatku. 

9. Przedstawiciel Jury Konkursowego po ogłoszeniu wyników skontaktuje się za 

pośrednictwem e-mail i/lub telefonicznie z osobami których zdjęcia zostały nagrodzone 

zgodnie z ust. 4-7 powyżej. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane w 

komentarzu posta konkursowego. Osoby te poproszone zostaną o podanie swoich danych 

związanych z adresem do wysyłki nagrody oraz danych niezbędnych do sporządzania 

rozliczenia podatku dochodowego od nagrody. Podanie danych jest warunkiem 

dokonania odbioru nagrody.  Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, o 

których skutkuje utratą przez Laureata prawa do Nagrody. 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE 

 

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych uczestników informuje i 

oświadcza się, Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu i zbieranych 

na potrzeby organizacji konkursu  jest spółka działająca pod firmą 3 Stawy sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa), wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000521713, posiadającą nadany nr NIP: 5272719340 i REGON 147395958  zaś 

pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na zasadach  wynikających Rozporządzenia 

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 („RODO”). 

Organizator dochowa należytej staranności w celu zebrania minimalnej ilości danych, 



niezbędnej do prawidłowego zrealizowania Konkursu (w tym przechowywania, 

archiwizacji, rozstrzygnięcia wygranych, postepowania reklamacyjnego). . 

Wszelkie dane osobowe podawane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez 

Organizatora w celu realizacji Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  

 

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom 

Administratora, jak też podmiotowi zarządzającemu centrum oraz innym podmiotom 

udzielającym wsparcia Administratorowi  na zasadzie zleconych usług i zgodnie z 

zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w 

klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Wydarzenia lub do 

dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych, wyrażonej na poszczególny cel. 

 

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia 

danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora, na Fanpage CH 

3 Stawy na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/3Stawy/  oraz na stronie 

internetowej: http://3stawy.pl/  

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 

zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Konkursie. 

https://www.facebook.com/3Stawy/
http://3stawy.pl/


3. Wszelkie reklamacje związane z organizacją Konkursu należy niezwłocznie zgłosić do 

Organizatora Konkursu. Na wszelkie reklamacje Organizator odpowie w terminie do 14 

dni od daty otrzymania reklamacji.  

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. 

5. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, 

a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie 

nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem 

w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz 

powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań 

przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


