
REGULAMIN KONKURSU oryginaneHP.pl 

„Wydruki do Nauki z Tatą w Pracy” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1.  Organizatorem Konkursu jest OryginalneHP z siedzibą w Rajszewie przy ulicy Mazowieckiej 189, 

NIP 5361927962 (zwany dalej „Organizatorem”). 

2. Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu, w tym uczestnictwa w Konkursie, rodzaj 

przyznawanych nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu. 

3. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany. 

5. Konkurs jest prowadzony na stronie hUps://www.facebook.com/TataWPracy/ (zwanej dalej 

„Fanpage”). 

§ 2 

Uczestnicy Konkursu i Warunki Uczestnictwa 

1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni 

równocześnie następujące warunki: 

a) jest zarejestrowana na portalu społecznościowym Facebook; 

b) konto w serwisie Facebook jest zweryfikowane; 

c) zaakceptuje postanowienia Regulaminu; 

d) nie jest pracownikiem OryginalneHP; 

e) nie jest członkiem rodziny pracownika OryginalneHP; 

f) wykona zadanie konkursowe: umieści w formie video lub graficznej materiał z zabaw z 

dzieckiem przy użyciu wydruków ze strony „Wydruki do Nauki” hUps://www.hp.com/go/

printandplay w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu „Tata w 

Pracy”. 1 najbardziej kreatywny materiał wygrywa drukarkę HP Smart Tank 500, 10 

uczestników wygrywa Vouchery do restauracji El Krepel mieszczącej, 10 uczestników 

wygrywa voucher o wartości 50 zł do sklepu El Krepel; 

g) podanie danych do przesłania Nagród (adresu pocztowego dla Drukarki lub adresu poczty 

elektronicznej dla Voucherów); 

2. Czas trwania Konkursu od 09.07.2020 r. do 16.07.2020 r. do godz. 23:59. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w serwisie Facebook; 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Fanpage „Tata w Pracy”. 
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5. W przypadku wygranej w Konkursie, Uczestnik Konkursu laureat nagrody przekaże 

Organizatorowi dane niezbędne do wydania mu nagrody. 

6. Dokonując zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem i zgłoszenie nie 

jest  obciążone prawami osób trzecich. 

§ 3 

Nagrody  

1. Nagrody w Konkursie 

a) I miejsce: Drukarka HP Smart Tank 500; 

b) 10 voucherów o wartości 50 zł do restauracji El  Krepel (Warszawa, ul. Śniadeckich 12/16) 

dla osób wyróżnionych w Konkursie; 

c) 10 voucherów o wartości 50 zł do sklepu El Krepel (Warszawa, ul. Śniadeckich 12/16 

hUps://www.elkrepel.com/sklep-nowy/) dla osób wyróżnionych w Konkursie. 

2.  Zwycięzcy Konkursu nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody, 

ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

§ 4 

Zasady przyznawania Nagród 

1. Zwycięzcę Konkursu wybierze Jury Konkursowe w siedzibie Organizatora. 

2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeniu na Fanpage „Tata w Pracy”. 

3. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca powinien skontaktować się w terminie 24 godzin od 

daty otrzymania wiadomości o wygranej z OryginalneHP.pl hUps://www.facebook.com/

oryginalnehp/. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu podanego w §4 pkt. 3 Nagroda nie zostanie wysłana. 

5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage hUps://www.facebook.com/

TataWPracy/ oraz hUps://www.facebook.com/oryginalnehp/. 

6. Nagroda (Drukarka) zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany 

przez Zwycięzcę w ciągu 10 dni roboczych od daty przesłania danych adresowych. Nagrody 

(Vouchery) zostaną przesłane na adres wskazany przez Laureatów w ciągu 2 dni roboczych od 

daty przekazania adresu Organizatorowi. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku podania błędnych danych, 

zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim 

przypadku Nagroda przepada. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w 

szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, 

któremu przyznano Nagrodę. 
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9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń Prac Konkursowych, które 

niepochlebnie wyrażają się o Konkursie lub/i o Organizatorze, jak również używają 

wulgarnych sformułowań lub innych zachowań uważanych powszechnie za obraźliwe. 

10. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolonych, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

11. Decyzja Organizatora Konkursu, wskazująca Zwycięzców jest ostateczna . 

§ 5 

       Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem informacji drogą 

elektroniczną należy składać w wiadomości prywatnej na profilu Facebook hUps://

www.facebook.com/oryginalnehp/, w terminie 10 dni od dnia zakończenia procedury przyznawania 

Nagród, o której mowa w art. 4 Regulaminu. 

2. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od 

daty ich otrzymania. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook  

z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora. 

2.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany. 

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na profilu hUps://www.facebook.com/TataWPracy/ 

4. W kwesoach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne przepisy prawa. 

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

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

§ 7 

Dane osobowe, obowiązek informacyjny 
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1. Informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych Organizatorowi w 

czasie realizacji Konkursu jest wyłącznie Organizator, a dane osobowe nie będą 

przekazywane osobom trzecim.  

2. Dane osobowe Laureatów Nagród będą przechowywane do czasu realizacji celów Konkursu, o 

których mowa w § 2 i §4 niniejszego Regulaminu. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych 

w Regulaminie w celu realizacji Konkursu, w tym w szczególności w przekazaniu zwycięzcy 

nagrody. 

4. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności 

rozporządzeniem 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  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”), zgodnie z Polityką 

Prywatności dostępną na stronie internetowej www.oryginalnehp.pl. 

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani 

umownym, ani warunkiem zawarcie umowy, lecz jest niezbędne do realizacji celu o którym 

mowa w §4, a konsekwencją niepodanie danych osobowych będzie niemożność zrealizowania 

Konkursu wobec takiego uczestnika i niemożność przekazania nagrody.  

7. Dokonując zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że udziela Administratorowi licencji 

na wykorzystanie odpowiedzi na następujących warunkach: 

a) pola eksploatacji – publikacja na kanałach social media Administratora oraz Fanpage, w 

szczególności w serwisach Facebook i Instagram; 

b) bez ograniczeń terytorialnych i na okres 5 lat od rozpoczęcia Konkursu. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook  

z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora. 
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2.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany. 

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na profilu hUps://www.facebook.com/TataWPracy/ 

4. W kwesoach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne przepisy prawa. 

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

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
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