
REGULAMIN KONKURSU „Łap prezenty od pozyczkaportal.pl”  

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE    

1. Organizatorem Konkursu jest Loando s.c. Suwik, Zastrzeżyński z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Tamka 16/37 , kod pocztowy 00-349, NIP: 522-303-42-63 (zwana dalej „Organizatorem”)    

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.    

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest sponsorowany, 

wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.    

4. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych Użytkowników portalu społecznościowego 

Facebook, osób, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce, będących konsumentami w 

rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, jak również dla podmiotów gospodarczych 

posiadających lub nieposiadających osobowość prawną (zwani dalej „Uczestnikami”). Z 

udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i pełnomocnicy Organizatora, pracownicy 

innych podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z 

organizacją lub obsługą Konkursu.    

5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki Konkursu, z którymi 

Uczestnik zapoznał się w chwili przystępowania do Konkursu, i które akceptuje.    

6. Konkurs jest prowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem 

https://www.facebook.com/pozyczkaportal (zwanym dalej “Fanpage”).    

7. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 23.11.17r. do dnia 28.11.17r.   

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.    

9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.    

    

§ 2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE    

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:    

a. polubić (zaznaczyć "Lubię to") Fanpage Pozyczkaportal.pl    

b. odpowiedzieć na pytanie: Otrzymałeś/aś darmową pożyczkę – jaki prezent 

świąteczny kupiłbyś/aś z tej okazji bliskiej osobie?   

c. opcjonalnie udostępnić post konkursowy, jednak nie jest to wymóg uczestnictwa w 

Konkursie.    

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zgłoszeń.     

3. Uczestnicy zgłaszają propozycje wyłącznie własnego autorstwa, przy czym w sytuacji, gdy taka 

sama propozycja zostanie zgłoszona przez większą niż 1 liczbę Uczestników, ważność 

zachowuje tyko ta, która została zgłoszona jako pierwsza.    
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4. Ponadto zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań sprzecznych z prawem, 

regulaminem Konkursu, regulaminem Facebooka lub dobrymi obyczajami oraz 

wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie w celach 

niezgodnych z prawem. W szczególności Uczestnik, w związku z uczestnictwem w Konkursie, 

podczas wpisywania komentarza w serwisie Facebook nie może zamieszczać:    

a. treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,     

b. treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora, a w 

szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób 

trzecich lub Organizatora,     

c. treści obscenicznych lub pornograficznych,     

d. treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści 

rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,     

e. treści naruszających zasady netykiety,     

f. danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności 

niedozwolone jest rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzego adresu e-mail, czy 

posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem, w celu podszywania się pod 

konkretną inną osobę.    

5. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie 

Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem 

Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:    

a. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z 

zasadami Facebooka;    

b. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili 

osób trzecich;    

c. ingerują w mechanizm działania konkursu;    

d. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku; 

e. nie ukończyli 18 lat.    

6. Naruszenie powyższych zasad skutkować będzie usunięciem zgłoszenia z Konkursu, a 

zgłoszenie danego uczestnika z Konkursu w skrajnych przypadkach może także skutkować 

powiadomieniem organów ścigania.    

7. Ze wszystkich zgłoszeń zebranych w serwisie Facebook w terminie od momentu ogłoszenia 

Konkursu Organizator do dnia 29.11.2017 r. wyłoni:  

a. (jedną) 1 jego zdaniem: najbardziej pomysłową, oryginalną propozycję, której autor 

(zwany dalej „Zwycięzcą nagrody głównej”) zostanie powiadomiony w komentarzu pod 

zwycięskim postem oraz dodatkowo pod postem konkursowym na stronie 

https://www.facebook.com/pozyczkaportal, najpóźniej następnego dnia roboczego po 

jego wyłonieniu.  Zwycięzca nagrody głównej otrzyma tablet.  

b. (pięć) 5 jego zdaniem: kolejnych pomysłowych propozycji, których autorzy (zwani dalej 

„Zwycięzcami nagrody pocieszenia”) zostaną powiadomieni w komentarzu pod 

zwycięskim postem oraz dodatkowo pod postem konkursowym na stronie 

https://www.facebook.com/pozyczkaportal, najpóźniej następnego dnia roboczego po 
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jego wyłonieniu.  Zwycięzca nagrody pocieszenia otrzyma podwójna wejściówkę do 

kina. Przewidzianych jest 5 (pięć) biletów podwójnych do kina, tym samym, ogłosimy 

pięciu zwycięzców.  

8. Uczestnik przystępując do Konkursu udziela zgodę na dostęp do publicznych informacji 

udostępnianych w Profilu, na publikowanie przez Organizatora informacji w Profilu Uczestnika 

oraz na wysyłanie wiadomości przez Organizatora.    

    

§ 3. NAGRODA     

1. Organizator przewiduje w Konkursie nagrodę główną Tablet o łącznej wartości do 500 zł oraz  

5 nagród pocieszenia w postaci podwójnych biletów do kina o łącznej wartości do 300 zł  

2. Nagroda jest wydawana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.    

3. Wydanie nagrody następuje w terminie do 7 dni, od dnia powiadomienia Zwycięzców o 

wygranej, tj. do dnia 06.12.2017 r.    

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju, 

ani też prawo cesji nagrody na osobę trzecią.    

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 

jakakolwiek inna nagroda.    

    

§ 4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA    

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 

Uczestnika.    

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez 

Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z 

usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.    

    

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH    

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator.    

2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 

Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych 

danych, ich zmian, bądź usunięcia.    

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w 

celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.    



4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody Zwycięzcy.    

5. Usunięcie danych Uczestnika z serwisu Facebook skutkuje usunięciem Uczestnika z Konkursu.     

    

§6. REKLAMACJE    

    

1. Uczestnicy Konkursu mają prawo, w terminie do 30 dni od ostatecznej daty otrzymania nagrody 

do składania reklamacji co do jego przebiegu i wyników. Wszelkie reklamacje należy kierować 

pocztą tradycyjną, listem poleconym pod adres    

Organizatora, Loando s.c. Suwik, Zastrzeżyński, ul. Tamka 16/37 00-349 Warszawa. O 

dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.    

2. Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko, adres i telefon osoby sporządzającej reklamację, 

przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.     

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.    

4. Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą przesłane reklamującemu pocztą tradycyjną, listem 

poleconym.    

5. Wszelkie pytania Uczestników Konkursu dotyczące Konkursu należy kierować drogą 

elektroniczną na adres pr@pozyczkaportal.pl.    

    

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego.    

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie https://www.facebook.com/pozyczkaportal, 

może też zostać przesłany pocztą elektroniczną po przesłaniu zapytania na adres 

pr@pozyczkaportal.pl.    

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny.    
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