
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1. Regulamin określa warunki konkursu: „Wygraj dwie podwójne wejściówki na Targi Młodej Pary 

w Krakowie” rozgrywanego przez ArtWeddingMusic Aneta Kubacka na portalu 
społecznościowym Facebook na profilu ArtWeddingMusic Aneta Kubacka. Oprawa muzyczna 
ślubu zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z 
późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem” 
 

1.2. Organizatorem Konkursu jest ArtWeddingMusic Aneta Kubacka z siedzibą w Krakowie przy 
ul.Królewskiej 72/6, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta 
Krakowa REGON: 121242962, NIP: 6772159494 zwana dalej „Organizatorem”. 

 

1.3. Fundatorem nagród w Konkursie jest: ARTWEDDINGMUSIC ANETA KUBACKA z siedzibą w 
Krakowie, ul.Królewska 72/6, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta 
Miasta Krakowa REGON:121242962, NIP: 6772159494 zwana dalej „Fundatorem”. 

 

1.4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla osób posiadających 
obywatelstwo polskie. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami 
www.facebook.com (dalej zwanego „Profilem ArtWedddingMusic”). 

 

1.5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa 
i obowiązki jego Uczestników.  

 

1.6. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 9 stycznia 2019 
roku.  

 

1.7. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 10 stycznia 2019 roku do godz.23.00 na profilu 
ArtWeddingMusic na Facebook’u. 

 

1.8. Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich, będących co najmniej przez czas trwania 
Konkursu użytkownikami portalu społecznościowego Facebook (zwanego dalej „Facebookiem”). 

 

1.9. Udział w konkursie i wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego równoznaczne jest z 
jego zgodą na udział w Konkursie oraz przekazaniem Organizatorowi swoich danych osobowych 
na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu a także na publiczne ujawnienie treści jego 



zgłoszenia konkursowego wraz z imieniem i nazwiskiem na Facebooku na profilu 
ArtWeddingMusic oraz stronie internetowej anetamusic.pl w czasie trwania konkursu i 
ogłaszania jego wyników. 

 

1.10.  Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.4 oraz 3.6) jest 
równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w każdym jego punkcie. 
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę 
w nim zawartą może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie i traci prawo do 
ewentualnej wygranej.   

 

1.11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z 
serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie 
pytania uwagi, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być 
kierowane tylko i wyłącznie do Organizatora i w żadnym wypadku nie należy ich kierować do 
właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.  

 

1.12. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji 
Konkursu: a.kubacka@anetamusic.pl  

 

2. NAGRODY 
 

 

2.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody w postaci dwóch podwójnych wejściówek na Targi 
Młodej Pary organizowane w Expo Kraków przy ul.Galicyjskiej 9. 

 

2.2. O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez 
Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.  

 

2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z 
jakiekolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego Uczestnika.  

 

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą 
kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego nagrody.  

 

2.5. Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa 
podatkowego.  

 

2.6. Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę Konkursu w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia 
Konkursu przechodzą na własność Organizatora.  

 

2.7. Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich zwycięzcy 
Konkursu.  

 
 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 

3.1. Konkurs rozgrywany jest w Internecie na portalu Facebook na Profilu ArtWeddingMusic. 
 

3.2. Ogólne zasady Konkursu podawane są przez Organizatora na stronie anetamusic.pl oraz na 
portalu Facebook na profilu ArtWeddingMusic w postach promocyjnych informujących o 
Konkursie.  
 



3.3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie „Mój wymarzony dzień 
ślubu” jest to zadanie Konkursowe, które zostanie umieszczone w poście konkursowym 
przypiętym u góry tablicy na Facebooku na profilu ArtWeddingMusic. 
 

3.4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez umieszczenie odpowiedzi na pytanie o 
którym mowa w pkt.3.3 na profilu ArtWeddingMusic w komentarzu pod postem informującym o 
Konkursie w okresie jego trwania.  

 

3.5. Zgłoszenie odpowiedzi jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że jest 
on autorem tego zdania i posiada pełnie praw autorskich do korzystania z niego a w przypadku 
gdy Uczestnik zgłaszający odpowiedź nie jest jego autorem, że uzyskał zgodę autora na jego 
zgłoszenie do konkursu i publikację na portalu Facebook na profilu ArtWeddingMusic podczas 
trwania Konkursu a także po jego zakończeniu. 

 
3.6. Uczestnik zgłaszający odpowiedź do Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną za 

prawdziwość powyższego oświadczenia. W przypadku jego nieprawdziwości Uczestnik 
zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich, w tym również pokryć wszelkie 
roszczenia i koszty poniesione przez Organizatora, powstałe w związku z podaniem 
nieprawidłowego oświadczenia.      
 

3.7. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić więcej niż jedną odpowiedź. 
 

3.8. Zdania nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych a także zabronionych przez prawo lub 
godzących w przekonania religijne, światopoglądowe czy w prawa do równości, jak również 
zawierać treści pornograficzne czy erotyczne. Zdania muszą być zgodne z obowiązującym na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym oraz zwyczajami i obyczajami współżycia 
społecznego.  

 

3.9. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (kompletne) zgłoszenia konkursowe 
nadesłane do Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.  
 

3.10. Spośród wszystkim prawidłowych zgłoszeń konkursowych komisja konkursowa wybierze 
autorów dwóch najciekawszych zgłoszeń (zwanych dalej „Zgłoszeniami Finałowymi”) ich 
autorzy zostaną zwycięzcami Konkursu. 
 

3.11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku na profilu ArtWeddingMusic oraz na 
stronie internetowej anetamusic.pl 
 

3.12. Organizator zawiadomi zwycięzców o wygranej w wiadomości prywatnej na Facebooku, 
wiadomości e-mailowej lub telefonicznie.   

 

3.13. Laureaci Finałowych Zgłoszeń mają 3 dni od dnia publikacji wyników Konkursu na profilu 
ArtWeddignMusic na potwierdzenie i przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych 
koniecznych do celów przekazania nagrody. Jeżeli pomimo podjęcia prób (2 maksymalnie), 
każda w odstępie 3 dni nie uda się nawiązać kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu, Uczestnik traci 
szansę przyznania nagrody w Konkursie. W takim przypadku komisja konkursowa wybierze 
kolejne jej zdaniem najciekawsze zgłoszenie z pośród pozostałych zgłoszeń konkursowych i w 
ten sposób wyłoni Zwycięzcę.  
 

3.14. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie: 



      Przewodniczącą: Aneta Kubacka  
      Wiceprzewodniczący: Iwona  Siek – Sochacka 
      Członek  komisji: Martyna Mirek   
 

3.15. Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym 
regulaminem.  
 

4. OGRANICZENIA W KONKURSIE  
 
4.1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy ArtWeddingMusic Aneta 

Kubacka a także członkowie najbliższej rodziny podmiotów biorących udział w bezpośredni 
przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

  

4.2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. 
 

4.3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba pełnoletnia, która spełnia wszystkie warunki określone w 
niniejszym regulaminie.   

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
 

5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać 
Organizatorowi pisemnie na adres: ArtWeddingMusic Aneta Kubacka, ul. Królewska 72/6,  
30-045, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja 
powinna zawierać imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację samej osoby jako 
uczestnika Konkursu, jak również dokładne wskazanie powodu reklamacji wraz z jej 
uzasadnieniem.   
 

5.2. W przypadku złożenia reklamacji pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.  
 

5.3. Złożone przez Uczestnika reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną 
powiadomieni o wyniku rozpatrzonej reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.  
 

5.4. Pismo przesłane od Organizatora stanowiące odpowiedź na reklamację jest ostateczne i nie 
przysługuje mu prawo do odwołania.  
 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

6.1. Pełna treść regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora w czasie trwania 
Konkursu oraz w terminie 7 dni roboczych od jego zakończenia.   
 

6.2. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały 
reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny.  
 

6.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których 
korzystać będą Uczestnicy Konkursu.  
 

6.4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.   
 

6.5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać do 
Organizatora na adres e-mail: a.kubacka@anetamusic.pl 

 



6.6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane 
przez niego tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, 
ogłoszenia wyników, doręczenia nagród oraz wysłania do niego w wiadomości e-mailowej 
informacji związanych z Konkursem, jak również przez okres, w którym zgodnie z regulaminem 
przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji.  
 

6.7. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną przekazane komisji konkursowej w celu 
wyłonienia zwycięzców. 
 

6.8. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres realizacji Konkursu oraz 
ewentualny okres przebiegu przedawnienia złożonych ewentualnych roszczeń, które mogą z 
niego wynikać.   
 

6.9. Imię i nazwisko Zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie anetamusic.pl oraz na profilu 
ArtWeddingMusic, tak, aby Zwycięzca w łatwy sposób dowiedział się o wygranej.  
 

6.10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Uczestników Konkursu jest zgoda, 
którą Uczestnik Konkursu wyraża poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające tz. wysłanie 
zgłoszenia konkursowego i wzięcie udziału w konkursie.  
 

6.11. Organizator Konkursu przestanie przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu od 
momentu cofnięcia przez niego zgody na ich przetwarzanie.   
 

6.12. Do momentu zakończenia Konkursu każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: a.kubacka@anetamusic.pl w temacie maila 
wpisując „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”. W treści Uczestnik Konkursu 
musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w konkursie. Cofnięcie takiej 
zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do 
przyznania nagrody.   
 

6.13. Jeśli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie 
przetwarzać jego dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych 
osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora Konkursu polegający na 
konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami.    
 

6.14. Jeżeli przekazanie nagrody będzie się wiązało z powstaniem obowiązku podatkowego 
Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Zwycięzcy także, aby wypełnić ciążące na nim 
obowiązki wynikające z przepisów prawa.  
 

6.15. Dane Zwycięzcy mogą również zostać przekazane sponsorom Konkursu, jednak tylko i 
wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania nagrody. 
 

6.16. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do Państwa trzeciego tj. poza 
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
 

6.17.  Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez Organizatora Konkursu: 

   
         a. prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, 



         b. prawo żądania sprostowania,  
         c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania,  
         d. prawo żądania cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  
         e. prawo żądania do ich usunięcia 
         f.  prawo żądania do przenoszenia danych osobowych.  
 

Aby skorzystać w powyższych praw uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem (dane     
kontaktowe znajdują się w punktach 6.5,6.10 i powyżej). 
 

6.18. Uczestnikom Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli 
uznają oni, że ich dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.  

 

6.19. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich nie podanie uniemożliwia jednak 
weryfikację zgłoszenia konkursowego i wiąże się z uniemożliwieniem otrzymania nagrody w 
Konkursie. 
 

6.20. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika 
Konkursu na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach 
związanych z realizacją Konkursu.  
 

 
 Kraków, dnia 4 stycznia 2019 r. 


