
REGULAMIN AKCJI „Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Fotografii Hydroizolacyjnej” (zwany dalej 

,,Regulaminem”) 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akcji jest Paraqua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, 

ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000740623, NIP: 

5862334026, REGON: 380805284 (zwana dalej ,,Organizatorem”).  

2. Przedmiotem Akcji jest nagrodzenie każdego Uczestnika, który zakupił produkt marki Izochem 

(zwany dalej ,,Produktem” lub ,,Produktami”), a następnie umieści pod postem konkursowym  

Organizatora na Facebooku lub wyśle na adres mailowy promocje@paraqua.pl fotografię 

z  zastosowania Produktu (zwaną dalej ,,fotografią”).  

3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.  Akcja trwa od dnia 10 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania 

nagród.  

5. Regulamin Akcji jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Akcji oraz zasad przyznawania 

nagród.  

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/izochem. 

 

§ 2. Uczestnicy Akcji 

 

1. Uczestnikami Akcji mogą być osoby, które umieszczą pod postem konkursowym Organizatora 

na Facebooku lub wyślą na maila promocje@paraqua.pl fotografię, o której mowa w §1 ust.2 

powyżej do dnia 31 grudnia 2021 roku. Fotografia umieszczona po powyższym terminie nie 

będzie brała udziału w Akcji. 

2. Zgłoszenie udziału w Akcji składa się bezpośrednio Organizatorowi poprzez zamieszczenie 

w wyznaczonym terminie fotografii pod postem konkursem lub wysłaniem na maila 

promocje@paraqua.pl.  

3. Po zamieszczeniu lub wysłaniu fotografii przez Uczestnika, Organizator skontaktuje się w 

wiadomości prywatnej w celu ustalenia danych adresowych do wysłania nagrody. 

4. Zgłoszenie udziału w Akcji oznacza akceptację Regulaminu Akcji oraz zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu Akcji.  

 

§ 3. Nagrody. 

1. Uczestnik Akcji, który spełni warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie tj. w § 2 

otrzymuje nagrodę w postaci jednego kalendarza - podkładki. Jeden uczestnik jest uprawniony 

do tylko jednej nagrody bez względu na liczbę przesłanych zdjęć.  

2. Nagroda zostanie przesłana na adres Uczestnika Akcji, podany przez niego w zgłoszeniu 

udziału w Akcji w terminie 30 dni od otrzymania przez Organizatora zgłoszenia udziału w Akcji 

i nadesłania zdjęcia.  

3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę pieniężną, stanowiącą jej równowartość.  

 

§ 4. Prawa autorskie. 

 



1. Uczestnik Akcji oświadcza i gwarantuje iż: a) stworzone i przesłane przez niego fotografie są 

wytworem oryginalnej twórczości i przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do 

fotografii oraz jest uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich; b) fotografie nie 

naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa min. praw autorskich, praw 

własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich; c) przysługujące mu autorskie 

prawa majątkowe do fotografii nie mają wad prawnych, nie są przedmiotem zastawu oraz nie 

są obciążone prawem osób trzecich.  

2. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi Akcji, Uczestnik Akcji udziela Organizatorowi licencji 

niewyłącznej na fotografię, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na istniejących w dniu 

udzielenia licencji w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową w celach reklamowych.  

 

§ 5. Dane osobowe. 

 

1. Administratorem danych Uczestników podanych w celu wzięcia udziału w Akcji (dalej „Dane 

Osobowe”) jest Paraqua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. 

Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000740623, NIP: 

5862334026, REGON: 380805284.  

2. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby realizacji Akcji, w tym 

przyznawania Uczestnikowi nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3. Przystępując do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 

w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Akcji z jego udziałem, a także w celach 

związanych z przyznaniem i odbiorem Nagród. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna 

dla udziału w Akcji. 

4. Na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo 

żądania od Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do żądania ich przeniesienia. 

5. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się 

z Administratorem drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: biuro@paraqua.pl lub 

drogą poczty tradycyjnej na adres: Paraqua Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Gdyni, ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia, z dopiskiem „Administrator Ochrony Danych”.   

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Akcja podlega przepisom prawa polskiego.  

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie 

Regulaminu, jak i zmieniony Regulamin, zostanie ogłoszona przez Organizatora na jego stronie 

internetowe. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Akcji promocyjnej. 

5. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli nagród dostępnych w Akcji na Stronie 

internetowej Akcji.  



6. Regulamin Akcji dostępny jest w wersji elektronicznej do nieodpłatnego pobrania na 

urządzenie końcowe Uczestnika stronie internetowej Organizatora. Regulamin udostępniany 

jest również w siedzibie Organizatora. 

 


