
REGULAMIN KONKURSU 
“ KAPI DLA PRZYJACIELA” 

  

  

§ 1. Postanowienia ogólne 

  
1. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Kapi dla przyjaciela” (dalej zwany: „Konkursem”). 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Paulina Pająk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą  Krafla 

(REGON: 362033513, NIP: 6792924816, adres: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza  29/18) (zwana dalej 

„Krafla”). 

  

3. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej oraz konto na stronie serwisu Instagram.com, które 

spełnią warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie,(zwani dalej „Uczestnikami”). 

  

4. Konkurs jest organizowany na stronie serwisu Instagram.com będącej fanpagem Krafla, (adres: 

https://www.instagram.com/krafladesign/) 
 
5.Uczestnik przystępujący do Konkursu jest związany brzmieniem niniejszego Regulaminu. Przystąpienie 

do udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na brzmienie Regulaminu bez zastrzeżeń. 

  

§2. Zasady Konkursu 

 1.Uczestnik, który chce przystąpić do konkursu powinien: 

a) odwiedzić i polubić profil  https://www.instagram.com/krafladesign/ , 

b) polubić post z ogłoszeniem konkursu, 

b) w komentarzu pod postem, w którym ogłoszono Konkurs oznacz swojego przyjaciela, któremu 

chciałbyś podarowac doniczkę Kapi i uzasadnij dlaczego. 

2. Celem Konkursu jest wymyślenie oryginalnej odpowiedźi na pytanie, dlaczego Twój przyjaciel            

powinien otrzymać doniczkę Kapi. 

3. O wyniku konkursu zadecyduje Jury składające się z 2 osób: Pauliny Pająk oraz Kasi Zaręby                 

projektantki doniczki Kapi. 

4. Uczestnik, który decyzją Jury wygra Konkurs otrzyma nagrodę w postaci małej doniczki Kapi o                

wartości 98,00 zł brutto (zwany dalej „doniczka Kapi”). 
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5. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi przeprowadzanymi przez Krafla, rabatami,             

kuponami i innymi ofertami specjalnymi. 

 

  

§3. Zasady otrzymania nagrody 

  

1.Wynik konkursu zostanie opublikowany w komentarzu pod postem konkursowym dostępnym w           

serwisie Instagram na stronie internetowej:https://www.instagram.com/krafladesign/ , a Uczestnik,        

który wygra konkurs zostanie o tym powiadomiony również w wiadomości prywatnej za pomocą             

serwisu Instagram.  

2.Doniczka Kapi nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani nie podlega wymianie na inny towar               

będący w ofercie Krafla. 

3.Doręczenie wazonu Fly’s Eye odbędzie się za pomocą kuriera na adres wskazany przez zwycięzcę              

konkursu w obrępie Pańśtw należących do Unii Europejskiej, nagroda zostanie wysłana w ciągu 7 dni               

roboczych od dnia podania adresu przez wygranego Uczestnika. 

  

§4. Czas trwania Konkursu 

  
1.                  Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.12.2019 i trwa 16.12.2019r.  z dniem rozpoczęcia promocji 

wchodzą w życie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

  

2.                  Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyniku) nastąpi w dniu 17.12.2019r. około godziny 

12:00. 

  

§5. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji 

  
1. Reklamacje dotyczące zasad Konkursu mogą być składane w formie pisemnej na adres Krafla, ul.               

Dobrego Pasterza 29/18 31-416 Kraków albo na adres e-mail: info@krafla.eu w czasie trwania Konkursu              

oraz w okresie 14 dni od zakończenia Konkursu. 

  

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu. 

  

3. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Krafla. 

  

4.Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych z nabytym             

towarem (w tym składania reklamacji, co do ich jakości) wynikających z obowiązujących przepisów             

prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 
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§6. Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest Paulina Pająk, prowadzącą          

działalność gospodarczą pod nazwą Krafla (REGON: 362033513, NIP: 6792924816, adres: 31-416           

Kraków, ul. Dobrego Pasterza 29/18) 2. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych           

osobowych należy kierować na adres:Dobrego Pasterza 29/18, 31-416 Kraków. 

 

2..Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach zgody Uczestnika Konkursu i           

uzasadnionego interesu administratora danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i f)               

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 dalej „RODO”), wyłącznie w celu i              

zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu - w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania            

nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Zwycięzców             

Konkursu, w tym również na stronie internetowej Organizatora i mediach społecznościowych.           

Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym             

w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez          

osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub           

zniszczeniem. 

3. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi mogą zostać ujawnione podmiotom z            

którymi współpracujemy, w szczególności: naszym partnerom handlowym, firmom informatycznym,         

firmie księgowej, firmie windykacyjnej, firmie ubezpieczeniowej, operatorom pocztowym i firmom          

kurierskim, firmom archiwizującym dokumenty, agencjom marketingowym, kancelarii prawniczej.  

4. Dane osobowe Uczestników w postaci imienia ii jego danych kontaktowych (tj. adres, nr. telefonu)               

przetwarzane będą nie dłużej niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń, ewentualnie do momentu            

zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. 

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania               

ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami           

wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu             

nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych           

Osobowych. 

6.  Uczestnik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie oraz kontaktu              

lub weryfikacji zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może          

prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania. 

 

§7.Postanowienia końcowe 

  
1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie www.krafla.eu. 
  

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą             

rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. 

  

http://www.krafla.eu/
http://www.krafla.eu/


3.Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu i zobowiązań z niego wynikających jest prawo polskie. 

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu          

cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

  

  

  


