
REGULAMIN KONKURSU 

„ORYGINALNY KOMENTARZ” 

(zwany dalej jako: „Regulamin”) 

 

§ 1  

[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwąO „ryginalny komentarz” i w dalszej części 

Regulaminu zwany będzie: "Konkursem".  

2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest HIGHER Monika 

Godlewska z siedzibą w: 58-130 Żarów, ul. Armii Krajowej 74, wpisana do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej pod numerem 31444 z dnia 07.12.2009. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony wyłączn iew Internecie; w serwisie aukcyjnym 

ALLEGRO.pl oraz za pośrednictwem poczty e-mail.  

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21.10.2019r. do 30.12.2025r. (do 

godziny 23:59:59).  

5. Organizator prowadzi sprzedaż w serwisie aukcyjnym pod nazwą konta: 

www_drabiny_info, rusztowanie, SMA-KRAUSE oraz SMA-HIGHER.  

6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.drabiny.info/allegro.html 

 

 

§ 2 

[WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE] 

 

1. Uczestnikiem Konkursu, dazlewj anym „Uczestnikiem”, może być każda osoba 

fizyczna, która:  

a) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

c) dokona transakcji zakupu jednego lub wielu produktów od Organizatora (nazwa 

kont Organizatora, pod którymi prowadzi sprzedaż w serwisie ALLEGRO.pl to:  

- www_drabiny_info,  

- rusztowanie,  

- SMA-KRAUSE 

- SMA-HIGHER  

d) zamieści swój własny komentarz na stronie ALLEGRO.pl – w miejscu (lista ocen) 

dla konta użytkownika: www_ drabiny_info, rusztowanie, SMA-KRAUSE lub SMA-

HIGHER; 

e) oceni:  

- zgodność z opisem na 5 gwiazdek,  

- obsługa klienta na 5 gwiazdek,  

- koszty wysyłki na 5 gwiazdek,  

z zastrzeżeniem, że taka ocena będzie tylko i wyłącznie rzeczywistą, faktyczną, 

realną, nieprzymuszoną i obiektywną oceną w odczuciu i opinii Uczestnika konkursu.  

f) nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika 

Organizatora, 

g) nie jest pracownikiem dostawcy Organizatora ani przedstawicielem dostawcy 

Organizatora 



2. Osobyo  ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w 

Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna prawnego przedstawioną Organizatorowi na każde jego żądanie. Brak 

przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość 

uzyskania nagrody w Konkursie. 

§ 3  

[ZASADY KONKURSU] 

 

1. Celem konkursu jest zachęcenie Klientów Organizatora do wystawiania oryginalnych 

komentarzy po przeprowadzeniu transakcji z Organizatorem. 

2. Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest napisanie w dokładnie jednym lub 

kilku zdaniach komentarza do przeprowadzonej transakcji z Organizatorem w miejscu 

do tego wyznaczonym w serwisie ALLEGRO.pl  

3. Treść komentarza musi być samodzielną i nieprzymuszo ną wypowiedzią uczestnika, 

do której posiada on osobiste prawa autorskie. 

4. Każdy Uczestnik może zamieścić dowolną ilość komentarzy. 

 

§ 4 

[NAGRODA] 

 

1. Najlepsze komentarzez ostaną wybrane spośród komentarzy Uczestników Konkursu 

przez komisję w składzie:M onika Godlewska oraz Krzysztof Godlewsk,i według ich 

niezależnej oceny, dokonywanej z uwzględnieniem walorów i stopnia oryginalno ści

oraz kreatywności.  

2. Nagrodą w konkursie jest torba, skrzynka, podest lub drabina aluminiowa. 

 

3. Najlepszy komentarz zostanie wybranwy  okresie obowiązywania konkursu  – w 

każdy piątek do godziny 16:00;  

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem 

poczty elektronicznej z adresu Organizatora: drabiny@drabiny.info 

5. Wyniki konkurs–u  w postaci publikacji treści zwycięskiego komentarwzraa z z 

Nickiem właściciela zostaną ogłoszone na stroni e(www.drabiny.info/allegro.html ) w 

terminie do 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wygranej. 

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na wska-mzaanily adres e : 

drabiny@drabiny.info w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia opublikowania wyników 

Konkursu i powiadomienia o wygrane,j pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru 

nagrody.  

7. Przekazanie nagrody przez Organizatora odbędzie się za pośrednictwem 

zewnętrznej firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej lub bezpośiroe dtnransportem 

Organizatora. 

8. Organizator nie pokrywa kwoty podatku od nagrody.  

9. W typowaniu najlepszego komentarza biorą udział wszystkie komentarze począwszy 

od dnia rozpoczęcia konkursu. 



 

§ 5 

 [WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU] 

 

1. Warunkiem i w celu uzyskania nagrody konieczne jest podanie przez Uczestnika 

Konkursu, na wezwanie Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, 

nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. 

2. Wezwanie Organizatora do podania takichh  dmaunsyic być złożone za 

pośrednictwem poczty email na adres: drabiny@drabiny.info  

3. Wysłanie do Organizatora prawdziwych danych osobowych celem otrzymania 

nagrody jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzapnoied anych przez 

Uczestnika danych osobowych. Dane osoboweb ędą przetwarzane tylko i wyłącznie 

w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

 

§ 6 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia okresu, o którym mowa w § 1 

ust. 4 niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie 

trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków ucnzicetswta w 

Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.  

3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach organizowanego konkursu odbywa się 

zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w srpawie 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 

119 Z 4.5.2016). 

4. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. 

 

§ 7 

[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH] 

 

1. Do niniejszego konkursu zastosowanie ma klauzula informacyjna RODO o 

przetwarzaniu danych osobowych. 

2. W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HIGHER Monika 

Godlewska, z siedzibą w Żarowie, ul. Armii Krajowej 74 



4. Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie 

z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu /cperlzaecphr:owadzenia 

Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

z obowiązującym prawem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  
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