
 
 Regulamin aplikacji „ Twój sposób na relaks z Optiflame” 
 
 
§1. Postanowienia ogólne  
 
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, oraz zasady korzystania z aplikacji „Konkurs 
fotograficzny” („Aplikacja”) na portalu społecznościowym Facebook.com.  
2. Organizatorem konkursu „ Twój sposób na relaks” jest firma  Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.  z 
siedzibą w Poznaniu,  ul. Strzeszyńska 33; 60-479 zwana dalej „Organizatorem”.  
3. Konkurs ani Aplikacja nie są stworzone, administrowane, ani sponsorowane przez Facebook Inc. . 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez 
Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. i będą one 
wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia akcji.  
4. Konkurs przeprowadzany jest na profilu  „Kominki elektryczne Optiflame & Opti-Myst”  na portalu 
Facebook, dostępnym pod adresem http://www.facebook.com/pages/Kominki-elektryczne-
Optiflame-Opti-Myst/222041491157391?ref=hl (zwanym dalej „Fan Page”), w Aplikacji znajdującej 
się w zakładce „Konkurs fotograficzny”.  
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na Fan Page.  
§2. Zasady organizacji konkursu  
1. Konkurs rozpoczyna się 18.01.2013 roku o godzinie 12.00 i kończy się 12.02.2013 roku o godzinie 
16.00 i przeprowadzany jest w dwóch, bezpośrednio następujących po sobie etapach:  
a. Etap I: Przyjmowanie zgłoszeń i oddawanie głosów (trwa od  18.01.2013 do 12.02.2013)  
b. Etap II: Wybór zwycięzców spośród 10 zgłoszeń z największą ilością głosów (wyniki ogłoszone 
zostaną do 15.02.2013)  
2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
§3. Udział w Konkursie  
1. W Konkursie może wziąć udział osoba („Uczestnik”), która:  
a. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  
b. Posiada konto na portalu Facebook.com,  
c. Posiada status „Fana” na Fan Page „Kominki elektryczne Optiflame & Opti-Myst” na portalu 
Facebook.com, uzyskiwany poprzez wciśnięcie przycisku „Lubię to!” na Fan Page,  
d. Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  
e. Wyrażając dobrowolną zgodę na instalację Aplikacji wyrazi zgodę na: pobieranie przez Aplikację z 
profilu Facebook Uczestnika udostępnionych publicznych informacji niezbędnych do funkcjonowania 
aplikacji oraz wysyłanie wiadomości na adres mail,  
f. Posługuje się rzeczywistym i pełnym imieniem i nazwiskiem.  
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie 
ich najbliższych rodzin.  
3. Uczestnikowi zabrania się logowania z wielu różnych kont w celu wpłynięcia na wyniki Konkursu, 
konsekwencją takiego postępowania jest całkowite wykluczenie Uczestnika z Konkursu.  
4. Przed wzięciem udziału w akcji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów 
zamieszczonych przez Uczestników w Aplikacji na portalu Facebook.  



§4 Przebieg Konkursu  
a.1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie autorskiego zdjęcia obrazującego  sposób na 
relaks z krótkim opisem miejsca, w którym zrobiono zdjęcie oraz osoby znajdującej się na zdjęciu.  
a.2. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.  
a.3. Aby głos był ważny, Uczestnik musi zaprosić do wzięcia udziału w Konkursie 3 znajomych na 
portalu Facebook.com, wykorzystując funkcję „Zaproś znajomych” umieszczoną w Aplikacji.  
a.4. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać cudzych praw autorskich, powszechnie 
obowiązującego prawa ani dobrych obyczajów, w szczególności nie mogą szerzyć nienawiści ani 
dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności oraz nie 
mogą naruszać dóbr osobistych innych osób, nie mogą być zakwalifikowane jako pornografia oraz 
stanowić zniewagi i pomówienia innych osób.  
a.5. Na zgłoszone zdjęcia będzie można oddawać głosy.  
a.6. Dziesięć fotografii, które zdobędą największą ilość głosów, przejdzie do drugiego etapu.  
a.7.  Jedno najlepsze wg opinii kapituły Konkursu wskazanej przez Organizatora („Jury”) zdjęcia z 
drugiego etapu, otrzyma nagrodę wskazaną w §5.  
a.8. 5 osób , które dostały się do drugiego etapu otrzymają nagrody pocieszenia wskazane w §5. 
a.8. Zdjęcie może zostać usunięte przez Organizatora w przypadku złamania regulaminu. W tym 
przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji wraz z krótkim uzasadnieniem drogą e-
mailową.  
§5. Nagrody i ich przyznawanie  
1.Nagrodą w Konkursie jest Kominek Cube Mini marki Dimplex o wartości  308,94 zł brutto  
2. Nagrodami pocieszenia są zestawy gadżetów firmowych producenta (kubek termiczny, elegancka 
smycz do telefony, pamięć USB, scyzoryk, smycz do kluczy) 
3. Sponsorem nagrody w Konkursie jest Organizator.  
4. Informacja o wygranej w danej edycji wraz z adresem mailowym, pod który należy przesłać dane 
kontaktowe ujęte w §5 pkt 2., zostanie umieszczona w Aplikacji i na Fan Page Organizatora w ciągu 7 
(słownie: siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.  
5. Uczestnik, któremu przysługuje nagroda, zobowiązany jest do przesłania swoich danych 
osobowych: imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od 
ogłoszenia wyników pod adres e-mail wskazany przez Organizatora. Niewysłanie danych w 
określonym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nagrody przez Uczestnika.  
a.1. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany 
nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.  
a.2. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, 
telefonu) może być przyczyną odmowy wydania Użytkownikowi nagrody w przypadku wygranej.  
a.3. Nagrody zostaną wysłane do laureatów Konkursu w terminie wskazanym przez Organizatora, nie 
później niż 14 (słownie: czternastu) dni od ogłoszenia wyników.  
a.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  
a.a. niedoręczenie lub doręczenie w późniejszym terminie przesyłki z nagrodą przez kuriera;  
a.b. nieprawidłowości w doręczeniu przesyłki z nagrodą spowodowane podaniem przez Uczestnika 
nieprawidłowych lub niepełnych danych potrzebnych do odbioru nagrody;  
a.c. zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub adresu do korespondencji, pod który wysłana 
zostanie nagroda;  



a.d. niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie 
Uczestnika.  
a.15. W przypadku nieodebrania lub niedoręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika 
nagroda w Konkursie przepada na rzecz Organizatora.  
a.16. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, jak również do 
nieprzyznania nagród w ogóle, w przypadku braku wartościowych zgłoszeń.  
a.17. Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych 
na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.  
§6 Ochrona danych osobowych  
a.d.1. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
swoich danych osobowych.  
a.d.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  
a.d.3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników wyłącznie do celów związanych z 
organizacją Konkursu.  
a.d.4. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania.  
a.d.5. Uczestnicy, którym przysługuje nagroda, wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, 
nazwiska i miejscowości zamieszkania, a także informacji o otrzymanej nagrodzie na Fan Page, w 
Aplikacji oraz stronie internetowej Organizatora.  
§7 Prawa autorskie  
1. Z chwilą ogłoszenia laureatów Konkursu Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa 
majątkowe do opublikowanych zdjęć na Organizatora na następujących polach eksploatacji:  
a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w 
całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w 
formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,  
b. wprowadzenie do pamięci komputera,  
c. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne 
udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki 
multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających 
podobnie,  
d. nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, 
po utrwaleniu na nośnikach obrazu,  
e. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy 
pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy 
pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od 
standardu, systemu lub formatu,  
f. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product 
placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;  
g. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć i 
ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, 
w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą;  



h. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz 
wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane 
z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak 
również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.  
§8 Reklamacje  
1. Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty 
ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. , 
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań , z dopiskiem: „Twój sposób na relaks z Optiflame - reklamacja”. 
Reklamacje zgłaszane po terminie lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.  
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak 
również dokładny opis i powód reklamacji.  
3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.  
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator poinformuje Uczestnika pisemnie, na adres 
podany w reklamacji, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez 
Organizatora.  
5. Decyzje Organizatora w sprawie reklamacji są ostateczne.  
§9 Postanowienia końcowe  
1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach 
wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).  
2. Naruszenie ustaleń Regulaminu przez Uczestnika powoduje jego wykluczenie z uczestnictwa w 
Konkursie.  
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu funkcjonowania Konkursu, o czym 
poinformuje na Fan Page: http://www.facebook.com/pages/Kominki-elektryczne-Optiflame-Opti-
Myst/222041491157391?ref=hl 
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