
 

 

Regulamin konkursu „ Przepis na miłość” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady  konkursu „Przepis na miłość” (zwanego dalej „Konkursem”) 

ogłoszonego i przeprowadzonego w dn. 05 -13.02.2020 r. na profilu INSTAGRAM  marki ELDOM 

(@eldomeu). 

2. Organizatorem konkursu jest firma Eldom Sp. z o.o.  siedzibą w Katowicach (40-238), przy ul. Pawła 

Chromika 5a , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000157573, Regon: 272626272, NIP: 634-10-16-873, BDO: 

000004516 (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs prowadzony jest na profilu INSTAGRAM Organizatora (@eldomeu). 

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celach 

przeprowadzenia konkursu. 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej 

www.eldom.eu 

  

§2 Uczestnicy 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna ( z zastrzeżeniem ust.3), 

posiadająca pełną zdolność prawną, która do dn. 13.02.2020r. doda na swoim profilu Instagram 

zdjęcie przygotowanej przez siebie potrawy walentynkowej wraz z hashtagiem #eldommamoc i 

oznaczeniem @eldomeu, a także zamieści w komentarzu pod tym zdjęciem napisany przez siebie 

przepis na jej wykonanie (Praca konkursowa).  

2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału: 

a) pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu 

konkursu, 

b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy 

organizacji i przeprowadzeniu konkursu. 

 

§3 Założenia konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest dodanie zdjęcia ze swoim popisowym walentynkowym daniem na 

swoim profilu INSTAGRAM wraz z hashtagiem #eldommamoc i oznaczenie go @eldomeu 

Każdy z Uczestników Konkursu ma za zadnie zamieścić w komentarzu pod zdjęciem napisany przez 

siebie przepis na potrawę. Zdjęcie musi być wykonane własnoręcznie przez Uczestnika Konkursu, z 

wkomponowaną nazwą marki (słowem ELDOM) w dowolnej technice. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony na profilu INSTAGRAM marki ELDOM (@eldomeu)                           

w dn. 05-13.02.2020 r. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie profilu INSTAGRAM marki ELDOM (@eldomeu)        

w dn. 14.02.20120r. 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną recepturę ze zdjęciem. 

3. Do konkursu Uczestnik może zgłosić jedynie receptury napisane przez siebie oraz zdjęcia własnego 

autorstwa. 

5.  Przepisy oraz fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób 

trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 

zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym 



 

 

również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, 

naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. 

prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania Prac konkursowych zawierających treści 

obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne, przekręcone, złej jakości, ze znakami 

wodnymi i reklamowe. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

8. Prace konkursowe nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu, a także nadesłane po 

terminie wskazanym w §3 ust. 2 nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane). 

9. Zgłoszenie przepisu oraz zdjęcia do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika 

oświadczenia, że jest autorem zgłaszanego zdjęcia oraz formuły przepisu, oraz że posiada do niego 

wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne do jego zamieszczenia 

na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

10.  W przypadku, gdyby oświadczenie Uczestnika, o którym mowa w ust. 9, okazało się niezgodne z 

prawdą, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić 

wszelkie spowodowane tym szkody. 

 

§4 Nagrody 

1.    Nagrodami w Konkursie są: 

 

• 1 miejsce – PJ300 FRES - WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA (1 szt. o wartości 279 PLN brutto) 
• 2 miejsce – SI1050 SPIN - SPIENIACZ DO MLEKA (1 szt. o wartości 187,90 PLN brutto) 
• 3 miejsce – WK330 VIOLA - WAGA KUCHENNA (1 sz. o wartości 59,50 PLN brutto) 

§5 Przebieg konkursu i zasady przyznawania nagród 
1. Nagrody zostaną przyznane przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora. Do 
zadań Komisji Konkursowej będzie należało w szczególności: 
a) zabezpieczenie zgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem, 
b) wyłonienie laureatów Konkursu w trybie procedury określonej w niniejszym paragrafie, 
2. Konkurs rozpoczyna się w dn. 05.02.2020 r., w momencie opublikowania postu konkursowego na 
profilu INSTAGRAM Organizatora (@eldomeu).  
3. W dniu 14.02.2020 r. Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze Prace konkursowe i zadecyduje 
o kolejności przyznawania nagród. Lista laureatów zostanie ogłoszona 14.02.2020 r. na profilu 
INSTAGRAM Organizatora (@eldomeu).  
4. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się poprzez wiadomość na Instagramie (na 
konto z którego przesłana zostanie Praca konkursowa) w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia 
wyników Konkursu, w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody. 
5. W przypadku braku spełnienia warunku określonych w ust. 4 w ciągu 7 dni roboczych, Organizator 
podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W razie braku odpowiedzi w ciągu 14 dni 
od wysłania drugiego powiadomienia o nagrodzie, prawo do nagrody przepada. 
6. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt 
Organizatora, pod adres zamieszkania wskazany przez laureata, w terminie do 30 dni od dnia 
powiadomienia laureata o zwycięstwie. 
7. Jeśli Zwycięzca nie odbierze przesyłki z nagrodą, kolejne wysłanie nagrody przez Organizatora 
będzie możliwe wyłącznie na koszt Zwycięzcy. 
8. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę jak 
również nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie na 
inne o podobnym charakterze i zbliżonej wartości materialnej bez podawania przyczyn dokonanych 
zmian. 



 

 

  
§6 Prawa autorskie 
1. Udział w Konkursie i umieszczenie Pracy konkursowej, zgodnie z warunkami określonymi 
Regulaminem jest jednoznaczne z przeniesieniem przez Uczestnika na Organizatora majątkowych 
praw autorskich do Pracy konkursowej, a także prawa do rozporządzania i korzystania z niej (prawa 
zależne)  w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych (bez konieczności zapłaty 
Uczestnikowi dodatkowego wynagrodzenia). 
2. Przeniesienie przez Uczestnika majątkowych praw autorskich oraz pokrewnych praw do Pracy 
konkursowej na Organizatora następuje na czas nieograniczony i bez ograniczeń terytorialnych,  
następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, fotograficzną 
lub kserograficzną, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publikowanie w 
prasie lub w wydawnictwie książkowym oraz w Internecie, dokonywanie przedruków w całości albo w 
części, udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów oraz dokonywanie reprodukcji 
mechanicznej. 
3. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź praw wyłącznych osób trzecich, w 
tym związanych z ochroną wizerunku , Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. 
 
 
§7 Postępowanie Reklamacyjne 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej 
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora: 40-238 Katowice, 
ul. Pawła Chromika 5a, z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Przepis na miłość”. 
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla 
pocztowego. 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz  adres e-mail podany w formularzu 
zgłoszeniowym do konkursu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną 
przez Organizatora. 
6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 
7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika. 
9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. 
  
§8 Przetwarzanie danych osobowych 
1.Zgodnie z art. 13  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), 
obowiązującym od 25 maja 2018 r. informuję, że: 
a) Administratorem danych osobowych przekazanych zgodnie z regulaminem jest Eldom Sp. z o.o. z 
siedzibą w Katowicach, ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice; 
b) Pani/Pana zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Przepis na miłość” 
oraz w innych materiałach promocyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom; 
c) przystępując do Konkursu wyrażają Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Administratora 
następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania/ korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu; 
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoważna z 
brakiem możliwości udziału w Konkursie; 
e) przystępując do Konkursu wyraża Pan/Pani zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i 
nazwisko) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach reklamowych Organizatora, jak również w 
mediach i Internecie; 



 

 

f) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
g) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
h) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia 
roszczeń związanych z Konkursem, lecz nie dłużej niż 24 miesiące; 
i) Pani/Pana zebrane dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
2. Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich osobnej zgody mogą być także przetwarzane 
i używane w celach promocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) . 
3. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 1 lit. e) powyżej. 
 

§9 Postanowienia końcowe 

1. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U.       

Nr 201, poz. 1540). 

2. Publikacja Pracy konkursowej , jest równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu 

nieodwołalnej zgody na nieograniczone korzystanie z opublikowanej Pracy konkursowej   lub jej 

poszczególnych elementów/ fragmentów przez Organizatora konkursu. Zgoda ta dotyczy 

w szczególności publikacji na stronie internetowej oraz na profilach społecznościowych (Instagram, 

Facebook) marki ELDOM. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 

przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych, w tym o charakterze siły wyższej, 

b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych 

adresowych, błędnym ich podaniem, lub niepojawieniem się uczestnika po odbiór nagrody. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu w każdym czasie, bez 

podania przyczyny. 

7. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.eldom.eu 

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 


