
 
 

Regulamin konkursu pt. „Czapka Św. Mikołaja” 

 

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku,        

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, tel. 44 683-06-30. 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

4. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez 

Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika 

konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

5. Miejscem prowadzenia konkursu jest profil Organizatora na portalu Facebook pod linkiem 

https://www.facebook.com/pgkradomsko . 

6. Regulamin konkursu jest umieszczony na stronie internetowej Organizatora www.pgk-radomsko.pl                    

na stronie głównej. 

 

§ 2  

Uczestnik konkursu 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba posiadająca prywatny profil na portalu Facebook.  

2. Uczestnikiem konkursu nie może być żaden z pracowników PGK Sp. z o.o. oraz osoba z najbliższej 

rodziny pracownika oraz współpracownicy Organizatora. 

3. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na udostępnienie jej profilu w poście ogłaszającym 

zwycięzcę konkursu.  

4. Uczestnik przystępując do konkursu jednocześnie oświadcza, że: 

 - zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu, 

-wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury 

odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, 

-zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka, 

-wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem                                

w konkursie.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem konkursu oraz regulaminem Facebooka,                                 

w szczególności uczestników, którzy: 

https://www.facebook.com/pgkradomsko
http://www.pgk-radomsko.pl/


 
 
-  zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu 

Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w  formie tekstowej, jak                                    

i graficznej),  

-podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka, 

- podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich, 

- ingerują w mechanizm działania Konkursu, 

- tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook, 

- w inny sposób wpłyną przez swoje działania na przebieg konkursu niezgodnie z regulaminem. 

 

§3  

Zasady konkursu 

1. W dniu 6 grudnia 2021 r. jedna ze „śmieciarek” PGK będzie oznaczona czerwoną „Mikołajkową 

czapką”. Uczestnik Konkursu, który znajdzie tą śmieciarkę, powinien zrobić jej zdjęcie, na którym będzie 

uwidoczniona „śmieciarka” wraz z czerwoną „Mikołajkową czapką” oraz w jak najszybszym czasie je 

wstawić w komentarzu pod postem konkursowym. 

2. Zwycięzcami konkursu zostaną trzy pierwsze osoby, które najszybciej przyślą do nas zdjęcia.  

3. W kolejnym poście Organizator oznaczy osoby, które wygrały konkurs. 

4. Zwycięzcy konkursu w celu odebrania nagród powinni skontaktować się w wiadomości prywatnej z 

administratorem profilu Spółki lub za pośrednictwem adresu e-mail promocja@pgk-radomsko.pl, bądź 

za pośrednictwem komunikatora Messenger. 

5. Nagrodami w konkursie jest zestaw gadżetów. 

6. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora. 

 

§ 4  

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród zwycięzcy konkursu. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są 

podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest 

rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w konkursie. 

 

§5  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2021 r. i obowiązuje do 6 grudnia 2021 r. 
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2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego                

i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja                 

o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora                              

www.pgk-radomsko.pl   

http://www.pgk-radomsko.pl/

