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REGULAMIN KONKURSU 
„MOJA KUCHNIA…” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „MOJA KUCHNIA…” (dalej „Konkurs”) jest BALKER Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Huta Nowa 69, 26-004 Bieliny,  wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,  X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785752, REGON 
383331740, NIP 6572944946 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Leszka Balcerzaka 
– Producent Domów Modułowych (dalej „Organizator”). 

2. Konkurs będzie prowadzony w serwisie społecznościowym Facebook oraz w serwisie 
społecznościowym Instagram. 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29 marca 2023 roku do dnia 13 kwietnia 2023 roku.  
4. Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się dnia 14 kwietnia 2023 roku do godziny 20.00 

 
§ 2. Zasady prowadzenia Konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz 
posiadające konto na serwisie społecznościowym Facebook lub serwisie 
społecznościowym Instagram (dalej zwani: „Uczestnicy”, a każdy osobno „Uczestnik”). 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie organów lub pracownicy Organizatora , 
a   także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby   pozostające z nimi w 
stosunku przysposobienia, ani rodzice małżonków. Pracownikiem na potrzeby konkursu 
jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i również na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. 

3. W Konkursie przewidziana jest nagroda w postaci THERMOMIXA o wartości 7 000,00 zł, 
dalej „Nagroda”. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe polegające na: 
a) Opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym Organizatora w serwisie 

społecznościowym Facebook na stronie 
https://www.facebook.com/BalkerDomyPrefabrykowane, w którym Uczestnik prześle  
zdjęcie kuchni we własnym domu.  

b) Komentarz musi mieć ustawienia prywatności jako „publiczny” 
dalej łącznie „Zgłoszenie”. 

5.  Uczestnik może dokonać kilku zgłoszeń, przy czym Uczestnik może otrzymać wyłącznie 
jedną Nagrodę.  

6. W celu uniknięcia wątpliwości, Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane przez 
Uczestnika tj. bez użycia programów lub robotów komputerowych. 

7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z 3 
osób.  

8. Komisja Konkursowa przy ocenie Zgłoszenia bierze pod uwagę: 
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a. pomysłowość i kreatywność Zgłoszenia; 
b.  użyteczność zgłoszenia pod względem marketingowym dla marki Organizatora, 
c. zgodność zgłoszenia z warunkami Konkursu. 

9. Z nadesłanych na profil Organizatora zdjęć swojej kuchni, internauci na podstawie ilości 
polubień każdego zdjęcia dokonają ostatecznego wyboru zwycięzcy. 

10.  Na oddanie głosów internauci będą mieli czas od 29 marca 2023 roku do 13 kwietnia 
2023roku. 

11. W przypadku tej samej ilości głosów oddanych na dwa lub więcej zdjęć o zwycięzcy 
zdecyduje Komisja. 

12. Komisja Konkursowa skontaktuje się w terminie 3 dni od zakończenia konkursu ze 
zwycięzcą poprzez aplikację Messenger lub używając konta na serwisie 
społecznościowym Instagram. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie przez 
Zwycięzcę wiadomości na adres poczty info@balker.pl z podpisanym formularzem, 
którego wzór sanowi Załącznik nr 1 w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości, o 
której mowa powyżej od Organizatora. W przypadku nie wywiązania się z powyższego 
obowiązku Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa dokonuje wyboru 
kolejnego Zwycięzcy. Powyższy zapis Organizator stosuje również w przypadku nie 
odebrania przez Zwycięzcę Nagrody w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o 
możliwości odbioru Nagrody. 

13. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. 
14. Z uwagi na ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Konkursie nie można nawiązywać do napojów 
alkoholowych, produktów tytoniowych i produktów leczniczych, zakładów lotto, 
wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich. Ponadto na zdjęciu nie 
mogą znajdować się rzeczy powszechnie uznawane za obraźliwe, godzące w uczucia oraz 
nawiązujące do nagości. W przypadku gdy w na zdjęciu znajdą się w/w rzeczy, zdjęcie to 
zostanie usunięte a autor nie weźmie udziału w Konkursie. 

15. Przychód z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu opodatkowany jest podatkiem 
dochodowym na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Obowiązek podatkowy od Nagrody ponosi Organizator. 

 
§3. Zasady postępowania reklamacyjnego 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w formie wiadomości 
mailowej na adres info@balker.pl. 

2. Komisja Konkursowa rozpatrzy reklamacje w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania 
zawiadamiając osobę zgłaszającą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia na wskazany 
przez nią adres mail.  

3. W przypadku jakiejkolwiek reklamacji Nagrody w przyszłości – zwycięzca zgłasza je do 
właściwej instytucji, a nie do Organizatora Konkursu.   

4. Organizator przechowuje dokumentację w postaci Regulaminu, wyników Konkursu oraz 
dokumentację potwierdzającą odbiór Nagrody przez okres 5 lat, licząc od końca roku 
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następującego po roku obrotowym, którego dokumentacja dotyczy (tj. w którym 
rozliczono koszty Konkursu i wydano Nagrodę), dla celów podatkowych.  
 

§4. Dane osobowe 
1. Przystąpienie do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika. 
2. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z 

organizacją i realizacją Konkursu jest Organizator. W sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: info@balker.pl  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w 
Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Konkursu.  

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie 
w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i 
do wydania nagrody na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”.  

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko 
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody wyróżnionemu 
Uczestnikowi, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów 
prawa.  

6. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz 
usuwania.  

7. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania 
się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 
25.05.2018 r. (dalej jako „RODO”).  

 
§5. Licencja 

1.  Zwycięzca  w momencie wzięcia udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi                                 
i Fundatorowi Konkursu - każdemu z nich odrębnie - niewyłącznej, i nieograniczonej 
terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na korzystanie z Zadania konkursowego, będącego 
utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim                     
i prawach pokrewnych, bez ograniczeń co do liczby oraz sposobu wykorzystania, na 
następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym 
lub audialnym oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na 
kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu; b) 
publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu             
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i w czasie przez siebie wybranym; c) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci 
multimedialnej; wykorzystanie na stronach internetowych; wykorzystanie w utworach 
multimedialnych; d) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik 
przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne                                      
i bezprzewodowe; e) wykorzystywanie w całości i we fragmentach do celów promocyjnych 
i reklamy; wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych, w tym w Intranecie.  

2. Zwycięzca oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zadania konkursowego i przysługują mu 
autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do tego Zadania konkursowego. Uczestnik 
oświadcza również, że zgłaszane Zadanie konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw ani 
dóbr osobistych osób trzecich, prawa do wizerunku ani innych obowiązujących przepisów 
prawa.  

 
§6. Postanowienia końcowe 

1. Warunkiem wydania Zwycięzcy Nagrody jest wypełnienie przez niego wszystkich 
warunków określonych w Regulaminie.  

2. Fundator oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak należytego świadczenia 
usług dostępu do Internetu przez operatora, z którym Uczestnik zawarł stosowną umowę.  

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
https://balker.pl 

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać pod adresem e-mail: 
info@balker.pl Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia 
otrzymania przez Organizatora pytania.  

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

6.  Z istotnych przyczyn, w tym zmiany przepisów prawa, Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmiany Regulaminu, ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich 
opublikowania.  

7.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani 
współorganizowany przez serwis społecznościowy Facebook, ani serwis społecznościowy 
Instagram ani inny portal z nimi związany, tym samym społecznościowy Facebook, ani 
serwis społecznościowy Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia 
Uczestników związane z Konkursem. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia związane z 
Konkursem oraz Regulaminem ponosi Organizator. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie Konkursu. 
9. Regulamin Konkursu dostępny jest na FACEBOOK BALKER oraz stronie www.balker.pl 
10. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 29 marca 2023r. 
 

 
 

 
 

http://www.balker.pl/


5 

Załącznik nr 1 

DANE ZWYCIĘZCY  KONKURSU: 
a) imię i nazwisko: …
b) pełny adres zamieszkania: …;
c) adres e-mail: …;
d) numer telefonu: …;
e) adres do doręczenia Nagrody, ……………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY  KONKURSU: 
1. Przyjmuję do wiadomości, iż moje imię, nazwisko lub pseudonim zostanie

opublikowanie przez Organizatora Konkursu w celu ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych

osobowych zawartą w Regulaminu.
3. W związku i w zamian za przyznaną nagrodę, udzielam Organizatorowi Konkursu -

każdemu z nich odrębnie - niewyłącznej, i nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio)
letniej licencji na korzystanie z Zadania konkursowego, będącego utworem w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, bez ograniczeń co do liczby oraz sposobu wykorzystania, na
następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie na jakimkolwiek nośniku
audiowizualnym lub audialnym oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym:
techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką
światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nośników dostosowanych do tej formy zapisu; b. publiczne udostępnienie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym; c. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
wykorzystanie na stronach internetowych; wykorzystanie w utworach
multimedialnych; d. wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik
przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i
bezprzewodowe; e. wykorzystywanie w całości i we fragmentach do celów
promocyjnych i reklamy; wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych, w tym
w Intranecie.

4. Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem Zadania konkursowego i przysługują mi
autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do tego Zadania konkursowego.
Oświadczam również, że zgłaszane Zadanie konkursowego nie narusza jakichkolwiek
praw ani dóbr osobistych osób trzecich, prawa do wizerunku ani innych
obowiązujących przepisów prawa.


