
 

 

Regulamin Konkursu: “Olśniewające projekty z edding” 

 

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi regulamin edding 
Olśniewające projekty z edding, organizowanego przez edding International GMBH 
(Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7B, 02-366 Warszawa, 
KRS: 0000954785, REGON: 521493315, NIP: 1080025237 (zwanej dalej „edding”), 
a w szczególności określa warunki udziału w konkursie oraz prawa i obowiązki 
uczestników oraz organizatora. 

 

Dane kontaktowe organizatora: 

infopl@edding.com 

www.edding.pl 

 

§ 1 Definicje 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:  

1. Akcji – rozumie się przez to akcje „Olśniewające projekty z edding”, organizowaną 
na zasadach ujętych w niniejszym regulaminie.  

2. Uczestniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ukończyła co najmniej 18 
rok życia lub posiada zezwolenie swojego opiekuna prawnego. 

3. Organizatorze - rozumie się przez to edding International GMBH (Sp. z o.o.) 
Oddział w Polsce, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7B, 02-366 Warszawa, KRS: 
0000954785, REGON: 521493315, NIP: 1080025237. 

4. Fanpage’u – rozumie się przez to stronę edding dostępną na platformie 
internetowej Facebook pod adresem URL: https://www.facebook.com/eddingPL oraz 
Instagram pod adresem URL: https://www.instagram.com/edding_pl 

5. Konkursie -  mowa jest o zadaniu konkursowym polegającym na wykonaniu 
najbardziej kreatywnej ozdoby na szybie za pomocą markerów kredowych edding 

6. Nagrodach – rozumie się przez to nagrody rzeczowe za zajecie miejsc 2 miejsc 
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7. Zgłoszeniu – rozumie się przez to przesłanie zdjęcia przez stronę Organizatora lub 
oznaczenie hasztagiem #eddingxmas_pl publicznych postów na Facebook i 
Instagram 

 

§ 2 Przepisy ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki udziału w Akcji.  

2. Akcja realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem 
strony Organizatora https://www.edding.com oraz Fanpage edding 
https://www.instagram.com/edding_pl https://www.facebook.com/eddingPL  

3. Akcja trwa od 9 listopada 2022 roku do 30 listopada 2022 roku. Zgłoszenia 
zamieszczone przez Uczestników przed i po upływie wskazanego okręgu nie będą 
rozpatrywane w Konkursie.  

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). 7. Udział w 
konkursie ma charakter dobrowolny. 

8. Każdy Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w konkursie, 
przesyłając na adres e-mailowy infopl@edding.com stosowne oświadczenie.  

9. Przystępując do Konkursu i zamieszczając Zgłoszenie, Uczestnik akceptuje 
niniejszy Regulamin.  

10. Prawa do udziału w Konkursie, a także praw i obowiązków z nim związanych, w 
tym prawa do żądania Nagród, nie można przenosić na podmioty trzecie.  

 

§ 3 Oświadczenia Uczestnika 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: 1) jest osobą pełnoletnią lub 
posiada zezwolenie opiekuna prawnego, 2) posiada wyłączne prawo do 
przesyłanych zdjęć lub zawierających je obrazów 3) zgłoszenie nie narusza praw 
autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw osób trzecich.  

2. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż zatajenie lub przedstawienie 
nieprawdziwych informacji co do okoliczności, o których mowa w ustępie 
poprzedzającym, będzie skutkowało natychmiastowym odebraniem przyznanych mu 
Nagród.  

 

§ 4 Udział w konkursie 

1. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem strony 
https://www.edding.com/pl-pl/polyskujace-markery-olejowe-nowe-kolory/ 
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https://www.facebook.com/eddingPL


 

 
 

2. Udział w Konkursie polega na umieszczeniu przez Uczestnika, w terminie 
wskazanym w § 2 ust. 3 zgłoszenia za pośrednictwem strony wskazanej w § 4 ust. 1 
lub poprzez dodanie hasztag #eddingxmas_pl do publicznych postów 
opublikowanych na platformie Facebook lub Instagram. 

3. Przez Zgłoszenie rozumiane jest zdjęcie wykonanej pracy konkursowej z 
wykorzystaniem produktów edding, w szczególności pomuskujących markerów 
olejowych 

4. Każdy Uczestnik może zamieścić wiele Zgłoszeń ale może otrzymać tylko jedną 
Nagrodę.  

5. Ilość zwycięskich Zgłoszeń ograniczona jest do dwóch. 

6. Przesyłając zgłoszenie, uczestnik przekazuje edding wyłączne prawo do 
nieodpłatnego korzystania z tej treści, w sposób pożądany przez edding (przez samą 
edding lub przez osoby trzecie za zgodą edding) do celów reklamowych lub innych. 

 

7. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń ze wskazanymi Uczestnikami, którzy mają otrzymać 
Nagrody, dokonuje Organizator, kierując się kryterium najbardziej kreatywnej 
realizacji zadania konkursowego. 

8. Dokonany przez Organizatora wybór zwycięskich Zgłoszeń ma charakter 
subiektywny i nie podlega zaskarżeniu.  

 

§ 5 Ogłoszenie wyników 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 1.12.2022 za pośrednictwem Fanpage. 
Zwycięzcy zostaną również powiadomieni przez osobną wiadomość prywatną. 

2. W razie braku kontaktu z laureatami do 31.01.2022 w ich miejsce zostaną 
wyłonione inne laureaci.  

 

§ 6 Dane osobowe 

1. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych zgodnie z przepisami 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”).  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych 
wymaganych w Formularzu uniemożliwia udział w Konkursie  



 

 
 

3. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z udziałem w 
Konkursie (dalej: „Dane Osobowe”) edding International GMBH (Sp. z o.o.) Oddział 
w Polsce, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7B, 02-366 Warszawa, KRS: 0000954785, 
REGON: 521493315, NIP: 1080025237, dalej również „Administrator”.  

4. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy za 
pośrednictwem infopl@edding.com 

5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie: 1) w związku z 
wykonaniem postanowień Regulaminu tj. w celu przeprowadzenia Konkursu, 
realizacji i odbioru Nagród - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie 
umowy oraz zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 2) obowiązkowej administracji 
księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ustawy z dn. 29 września 
1994 roku o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych); 3) rozpatrywania ewentualnych 
reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4) w celach archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu oraz przez 
okres, kiedy możliwe jest składanie reklamacji i roszczeń w związku z Konkursem.  

7. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż 
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

9. W celu wskazanych powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w 
szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z Organizatorem, a 
także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w 
zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy.  

 

§ 7 Nagrody 

1. Nagrodami rzeczowymi w Konkursie są produkty marki edding 

• Pierwsze miejsce 

o edding 751 markery olejowe błyszczące zestaw 5 szt.mix kolorów 
metaliczne  

o edding 5100 marker akrylowy średni zestaw 5 szt. kolory uroczyste  

o edding 5400 marker akrylowy 3D (złoty i srebrny) 

o edding 1200 pisak metaliczny opakowanie metalowe 6 sztuk  
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• Drugie miejsce 

o edding 751 markery olejowe błyszczące zestaw 5 szt.mix kolorów 
metaliczne  

o edding 5100 marker akrylowy (złoty i srebrny) 

o edding 4085 marker kredowy zestaw 5 kolorów pastelowych 

 

2. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmiany nagród, o których mowa w ustępie poprzedzającym, na nagrody 
tego samego rodzaju i podobnej wartości.  

3. Nagrody zostaną przekazane w terminach i na warunkach wnikających z odrębnej 
Umowy o współpracy.  

4. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości zaistniałe w trakcie 
przekazywania Nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu.  

 

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji Zgłoszeń 
oraz udostępniania wyników wynikające z wadliwości łączy internetowych lub 
systemów informatycznych, z których korzystają Uczestnik, a także nie ponosi 
odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe z przyczyn leżących po stronie 
platformy internetowej Facebook lub Instagram.  

2. W przypadku, gdy Uczestnik podjął działania, które nie są zakazane przez 
niniejszy Regulamin, ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane bądź 
szkodliwe Organizator może zawiadomić Uczestnika o tym fakcie, z żądaniem 
zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik nie zastosuje się 
niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu 
skutkujące nieuwzględnieniem wyniku uzyskanego przez tego Uczestnika lub Osobę 
rekomendowaną.  

 

§ 9 Reklamacja 

1. Uczestnik maja prawo do złożenia reklamacji związanej z przeprowadzeniem 
Konkursu.  

2. Reklamacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym powinny być składane na 
piśmie na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Regulaminie.  

3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację lub takie jak: 
imię, nazwisko, adres korespondencyjny, oraz dane umożliwiające identyfikacje 
dokonanego Zgłoszenia konkursowego jak również dokładny opis i powód 



 

 
 

reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie 
prawo wezwania osoby wnoszącej reklamację do uzupełnienia braków w terminie 7 
(siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Brak terminowego uzupełnienia braków 
uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację 
zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu za pomocą e-mail wysłanego najpóźniej w 
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

5. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w 
którym roszczenie stało się wymagalne.  

6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia 
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca 
reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.  

8. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i 
niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od 
Organizatora.  

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w 
niniejszym Regulaminie.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

 

 


