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Regulamin Konkursu #KuchniaPrimagran 

 

§1 Organizator konkursu 

Organizatorem Konkursu jest firma PRIMA GRAN Sp. z o.o. z siedzibą w Żuławkach, 82-103 

Stegna, Żuławki 15C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000 367567,  kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł, REGON 221041203,  NIP 

957-103-99-74, zwana dalej „Organizatorem”. 

§2 Definicje: 

1. Konkurs – Konkurs #KuchniaPrimagran, którego zasady określa niniejszy Regulamin 

2. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba 

prawna,  która złożyła i zrealizowała zamówienie przez sklep internetowy primagran.pl oraz 

wyraziła chęć udziału w Konkursie, wysyłając zgłoszenie konkursowe na adres 

konkurs@primagran.pl  

3. Materiał – materiał konkursowy w formie zdjęcia, grafiki lub video przygotowany przez 

Uczestnika i zgłoszony do Konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w §4, pkt 1.   

4. Zamówienie – zamówienie na zlewozmywak złożone przez stronę primagran.pl oraz opłacone 

przez Uczestnika. Do wartości Zamówienia wliczane są akcesoria zakupione w sklepie 

internetowym primagran.pl, tj. dozowniki, baterie i środki pielęgnacji.   

5. Zwycięzca – Uczestnik, który wygrał pieniężną nagrodę główną lub rzeczową nagrodę 

dodatkową w jednym z konkursów miesięcznych. 

§3 Czas trwania konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się 1 września 2018 r. i trwa do 31 grudnia 2018 r.  

2. W ramach konkursu organizowane są konkursy miesięczne. Zgłoszenia do poszczególnych 

konkursów miesięcznych przyjmowane są w następujących okresach: 

a. Konkurs wrześniowy – 1-30 września 2018 

b. Konkurs październikowy – 1-31 października 2018 

c. Konkurs listopadowy – 1-30 listopada 2018 

d. Konkurs grudniowy – 1-31 grudnia 2018 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia ram czasowych Konkursu. 

4. W każdym konkursie miesięcznym mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy zakupili 

zlewozmywak Primagran w danym miesiącu lub w miesiącu go poprzedzającym (tzn. aby 

zostać Uczestnikiem konkursu wrześniowego należy zakupić zlewozmywak Primagran w 

sierpniu lub wrześniu).  

5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.  

§4  Zasady Konkursu 

1. Uczestnik wyraża chęć udziału w konkursie poprzez jednoczesne spełnienie dwóch 

poniższych warunków: 
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a. Opublikowanie Materiału w przynajmniej jeden z poniższych sposobów:  

i. Na fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/primagran/, pod 

komentarzem do postu ogłaszającym start konkursu miesięcznego. 

ii. Na Tablicy na fanpage’u Organizatora 

https://www.facebook.com/primagran/  

iii. Na Instagramie 

Post lub komentarz z Materiałem konkursowy musi być opatrzony hashtagiem 

#KuchniaPrimagran.  

b. Wysłanie na adres konkurs@primagran.pl wiadomości e-mail, zawierającej: 

i. Numer zamówienia ze sklepu internetowego primagran.pl 

ii. Klauzulę „Akceptuję Regulamin konkursu #KuchniaPrimagran, oświadczam, 

że mam prawa autorskie do przesłanego materiału oraz wyrażam zgodę na 

opublikowanie przesłanego przez mnie Materiału na stronach 

internetowych, sklepach, sieciach społecznościowych oraz materiałach 

marketingowych Organizatora”. 

iii. Linki do opublikowanych Materiałów 

 

2. Materiał konkursowy powinien mieć formę zdjęcia, grafiki lub video i spełniać poniższe 

wymagania: 

a. Materiał przedstawia aranżację kuchenną, w której wykorzystany został 

zlewozmywak Primagran. 

b. Zlewozmywak Primagran jest dobrze widoczny w Materiale.  

c. Materiał powinien być estetyczny, a prezentowana aranżacja dobrze oświetlona. 

d. Minimalny rozmiar zdjęcia lub grafiki to 600x800 px.  

e. Długość Materiału w formie video to 10-90 sec. 

§5  Nagrody 

1. Nagrodą główną w każdym konkursie miesięcznym jest nagroda pieniężna odpowiadająca 

wartości Zamówienia złożonego przez Uczestnika Konkursu. Maksymalna wartość nagrody 

głównej wynosi 500 zł.   

2. Na łączną wartość nagrody głównej składa się maksymalnie jedna sztuka zlewozmywaka i/lub 

syfonu i/lub baterii kuchennej i/lub dozownika.  W przypadku, gdy Zamówienie składa się z 

większej liczby zlewozmywaków i/lub baterii i/lub  dozowników, przy określaniu wysokości 

nagrody głównej brane będą pod uwagę te produkty, które zostały przedstawione w 

Materiale.  

3. Nagroda główna jest przekazywana nie później niż 15 dni kalendarzowych po ogłoszeniu 

wyników Konkursu na rachunek bankowy wskazany przez Zwycięzcę.  

4. Organizator przewiduje również rzeczowe nagrody dodatkowe w postaci środków do 

pielęgnacji zlewozmywaków granitowych – impregnatów Nanogran, 200 ml.  

5. W każdym konkursie miesięcznym Organizator przewiduje 5 nagród dodatkowych. Jeden 

Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę dodatkową. 

6. Nagroda dodatkowa wysyłana jest nie później niż 15 dni kalendarzowych po ogłoszeniu 

wyników Konkursu pod adres podany przez Zwycięzcę. 

7. Dla Zwycięzców pieniężnej nagrody głównej oraz rzeczowej nagrody dodatkowej, z 

wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i osób prawnych, 
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przewidziana jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody 

pieniężnej oraz rzeczowej opisanej w §5 pkt 1 i 4. Nagroda, o której mowa w niniejszym 

punkcie przeznaczona zostanie na pokrycie obciążających zdobywcę podatków od dochodów 

z tytułu wygranej w konkursie, w związku z czym nagroda ta nie podlega wydaniu.  

§6 Ogłoszenie wyników 

1. Wyniki zostają ogłoszone nie później niż 15 dni kalendarzowych po zakończeniu danego 

konkursu miesięcznego poprzez publikację postu na fanpage’u Organizatora 

https://www.facebook.com/primagran/ oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail do 

Zwycięzcy. 

2. Zwycięzca nagrody głównej ma 7 dni kalendarzowych na wskazanie rachunku bankowego, na 

który zostanie przekazana nagroda.  

3. Zwycięzca nagrody dodatkowej ma 7 dni kalendarzowych na wskazanie adresu, pod który ma 

zostać przesłana nagroda dodatkowa.  

4. W przypadku braku odpowiedzi od Zwycięzcy w terminie wskazanym w  §6 pkt 2 i 3, 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia innego Zwycięzcy.  

§ 7 Prawa autorskie 

1. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodwołalnej, bezpłatnej, bezterminowej, 

przenaszalnej licencji na użytkowanie Materiału na następujących polach eksploatacji: 

a. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu zgłoszonego Materiału, 

wprowadzania go do pamięci komputera, 

b. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w 

postaci fragmentów, 

c. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci 

telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu 

telekomunikacyjnego lub satelitarnego. 

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że Materiał nie narusza praw osób 

trzecich. 

3.  Organizator jest uprawniony, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika do 

dokonywania opracowań Materiału, poprzez wprowadzanie zmian, w szczególności poprawek, 

skrótów itp. oraz do korzystania z tych opracowań pod imieniem i nazwiskiem Uczestnika. 

4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych, 

praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich,  a w przypadku wystąpienia przez 

osoby trzecie z ewentualnymi roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora, 

dotyczącymi zamieszczonego Materiału, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z 

wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób 

trzecich. 
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§ 8 Kwestie podatkowe 

1. W odniesieniu do Uczestników będących osobami fizycznymi: 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych organizator konkursu 

obliczy i pobierze w wartości nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadzi go 

do właściwego urzędu skarbowego, zwalniając tym samym Zwycięzcę nagrody pieniężnej i 

rzeczowej z obowiązku zapłaty przedmiotowego podatku. 

2. W odniesieniu do Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą: 

Nagroda otrzymana przez Uczestnika pozostaje w związku z działalnością gospodarczą 

Uczestnika. Wartość otrzymanej nagrody stanowi przychód podatkowy z tej działalności, 

który Uczestnik ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania. 

 

3. W odniesieniu do Uczestników  będących osobami prawnymi: 

Nagroda pozostaje w związku z działalnością gospodarczą Uczestnika. Wartość otrzymanej 

Nagrody stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Uczestnik ma obowiązek 

rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania. 

 

§ 9 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Wskazane w Regulaminie przetwarzanie realizowane jest wyłącznie dla celów realizacji 

zapisów niniejszego Regulaminu.  

3. Organizator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz z innymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Organizator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.  

5. Organizator będzie przetwarzał dane zwykłe obejmujące następujące dane: 

a. W przypadku wszystkich Uczestników: Imię, nazwisko i adres e-mail; 

b. W przypadku Zwycięzcy nagrody głównej: nr rachunku bankowego,  

c. W przypadku Zwycięzcy nagrody dodatkowej: adres dostawy nagrody dodatkowej. 

6. Organizator oświadcza, iż nie przekazuje danych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Organizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

8. Organizator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 

danych osobowych. 

9. Organizator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz zapewni, aby osoby dokonujące przetwarzania danych 
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zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub były zobowiązane stosowną tajemnicą 

zawodową, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Organizatora, jak i po jego ustaniu. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania: 

a. dostępu do swoich danych osobowych, 

b. ich sprostowania, 

c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

d. żądania przeniesienia danych do innego administratora, 

a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych: 

a. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – wobec przetwarzania 

dotyczących Uczestnika danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. 

na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym 

profilowania na podstawie tych przepisów, 

b. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w 

tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim 

marketingiem bezpośrednim. Uczestnik, który chce skorzystać ze swoich praw 

powinien skontaktować się z Organizatorem.   

§ 10 Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik może składać w jeden z 

następujących sposobów:  

a. korespondencyjnie poprzez przesłanie reklamacji na adres: 

Primagran Sp. z o.o. 

Żuławki 15C 

82-103 Stegna; 

b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@primagran.pl;  

2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni, licząc od daty jej otrzymania.  

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, 

b. wcześniejszego zakończenia Konkursu 

po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej 

informacji na fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/primagran/. 

Zmiany Regulaminu lub wcześniejsze zakończenie Konkursu nie powoduje utraty 

przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub wcześniejszym 

zakończeniem Konkursu. 

2. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o 

nieuczciwe działanie Uczestnika, zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z 

Konkursu. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie pozbawiony prawa do otrzymania nagród, 

niezależnie od tego, czy spełnione są pozostałe warunki, opisane w Regulaminie.  

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.primagran.pl oraz na 

fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/primagran/  
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