
Poznań, dnia 22.11.2018 r. 
 

Regulamin Konkursu VOX  
“ŚWIĘTUJ WE WŁASNYM STYLU!” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „ŚWIĘTUJ WE WŁASNYM STYLU”         

(dalej „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Meble Vox sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w             

Czerwonaku (62-004 Czerwonak), przy ul. Gdyńska 143, wpisana do Rejestru          

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS       

0000560558, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII           

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej       

„Organizatorem”. 

3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora. 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,          

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od         

przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada            

2009 r. o grach hazardowych (t.j.Dz.U.2018.165). 

5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego       

Instagram pod adresem URL www.instagram.com (dalej „Serwis Instagram”). 

6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z 

Serwisem Instagram, Twitter, Facebook. 

7. Konkurs trwa od 26 listopada 2018 r. do 16 grudnia 2018 r. do godziny 23:59. 

8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Na potrzeby Konkursu, przez “Regulamin” rozumie się niniejszy regulamin.  

 

§2. Zasady Konkursu 

 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna         

mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca        

konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego. W Konkursie          

samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do          



czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w          

Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy         

odbierają nagrody w ich imieniu. 

2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy i franczyzobiorcy Salonów          

VOX, pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub        

zleceniobiorcy Organizatora, oraz innych podmiotów współpracujących z       

Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im         

bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do          

drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające         

w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 

3. Zadaniem Uczestnika Konkursu (dalej również: “Zadanie konkursowe”) jest        

podzielenie się zdjęciem swojego autorstwa w serwisie Instagram,        

przedstawiającym swoje przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Na        

zdjęciu musi widnieć wybrany produkt z oferty VOX, a publikacja musi być            

opisana znakami: #wnetrzavox, #SwietazVOX. 

4. Zamieszczając Zdjęcie w serwisie Instagram zgodnie z ust. 3 powyżej,          

Uczestnik potwierdza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa         

autorskie do zamieszczonego Zdjęcia.  

5. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich         

osób trzecich. 

6. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw 

autorskich lub pokrewnych do Zdjęć lub opisów zamieszczonych przez         

Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia       

Uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego       

Uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu           

wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w       

związku z naruszeniem przez Uczestnika praw osoby trzeciej. 

7. Uczestnik ma możliwość dodania więcej niż jedno Zadanie konkursowe. 

8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu         

własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest        

tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób         

trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich          



przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z       

Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Zdjęć bądź        

wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem, z regulaminem serwisu Instagram        

oraz zawierających treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz          

budzących wątpliwość co do autorstwa zdjęcia lub drogi pozyskania polubień. 

10.Wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją       

Regulaminu. 

 

§3. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są elektroniczne 3 vouchery w formie kodów, każdy o            

łącznej wartości 500 PLN brutto do wykorzystania w sklepie internetowym          

www.vox.pl wyłącznie na artykuły dekoracyjne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród w         

toku trwania Konkursu, według jego subiektywnej oceny. 

3. Podatek od nagrody określonej w ust. 1 powyżej zostanie pobrany i zapłacony            

przez Organizatora od osób fizycznych, w wysokości stanowiącej 10% ich          

łącznej wartości zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym. 

 

§4. Wyniki konkursu 

 

1. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Jury powołane        

przez Organizatora na czas trwania Konkursu, w składzie: Damian Miziołek,          

Magdalena Stanek, Julita Mańczak, Przemysław Jędrowski, Maciej       

Syroczyński; kierując się kryterium estetyki/ciekawości Zdjęcia. 

2. Dane zwycięzcy zostaną opublikowane dnia 3.12.2018 r., 10.12.2018 r. oraz          

17.12. 2018 r. na łamach profilu VOX na Facebooku oraz Instagramie. 

3. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przez         

Organizatora swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanego       

Zdjęcia (Zadania konkursowego) na profilu społecznościowym Facebook oraz        

Instagram. 

http://www.vox.pl/


4. Nagrody będą przesłane Zwycięzcom Konkursu poprzez wiadomość       

prywatną w serwisie Instagram, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia        

się przez Zwycięzcę do Organizatora za pośrednictwem wiadomości        

prywatnej w serwisie Instagram, zgodnie z ust. 5 poniżej. 

 

5. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie zgłosi się w formie wiadomości           

prywatnej do profilu Wnętrza VOX w serwisie Instagram do 31 dni od            

ogłoszenia Zwycięzcy, prawo do nagrody wygaśnie. 

6. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Uczestnik udziela Organizatorowi        

licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony a do nagrodzonego Zdjęcia bądź          

wypowiedzi Uczestnika z zastrzeżeniem par. 2 ust. 4, 5., bez ograniczeń           

czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

a. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,        

przesyłanie przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu, w       

szczególności wykorzystania na stronie internetowej Organizatora,      

kanałach social media należących do Organizatora,w materiałach       

mailingowych do bazy klientów Organizatora, 

b. wykorzystanie Zdjęcia, we wszelkich materiałach     

promocyjno-reklamowych pod marką przez Organizatora. 

7. Decyzje Jury są ostateczne z zastrzeżeniem par. 2 ust. 6. 

8. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pośrednictwem Serwisu        

Instagram w celu potwierdzenia wygranej. 

9. Zwycięzca nie może wymienić nagród rzeczowych na równowartość w         

gotówce, ani zamieniać ich na inne nagrody. 

 

 

§5. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r roku o ochronie danych osobowych              

ze zm. (t.j. Dz. U 2018, poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu          

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób            

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie          

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE        



(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)           

właściciel Sklepu informuje, że dane osobowe uczestników konkursu        

przetwarza administrator danych - spółka Meble Vox sp. z o.o. sp. k., z             

siedzibą w Czerwonaku (62-004 Czerwonak), przy ul. Gdyńska 143, wpisana          

do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem        

KRS 0000560558, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,            

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Zgodnie z ww. przepisami organizator informuje, że dane osobowe         

Uczestników będących osobami fizycznymi są przechowywane w zbiorze        

danych, którego administratorem danych jest organizator wskazany w pkt. 1.  

3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby         

Konkursu i publikacji jego wyników, na co uczestnicy wyrażają zgodę, z           

zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o        

ochronie danych osobowych. 

4. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania          

uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub       

stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one          

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem        

ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.            

Ww. uprawnienia lub żądania należy zgłosić w siedzibie VOX. 

5. VOX zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane przez Klienta          

za pośrednictwem Strony pozostaną poufne i w odpowiedni sposób         

zabezpieczone. 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych oraz przestrzegania        

przepisów o ochronie danych osobowych zarówno VOX powołał i zgłosił do           

rejestracji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego        

Inspektora Ochrony Danych Osobowych) osobę pełniącą obowiązki       

Inspektora Ochrony Danych. 

7. Korespondencję do naszego IOD we wszystkich sprawach dotyczących        

przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Strony można kierować        

pod adres e-mail: iod@vox.pl. Skontaktować się można również z nami          



tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, mailowo: iod@vox.pl i         

telefonicznie: 576 071 241. 

8. Państwa zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym         

momencie. Cofnięcie zgody skutkuje rezygnacją z uczestnictwa oraz        

możliwości uzyskania nagród w Konkursie, a tym samym zrzeczeniem się          

wszelkich praw z tego tytułu przysługujących. 

9. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego          

zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcecie Państwo otrzymywać          

naszych wiadomości, nasze działania są zgodne z prawem.  

10.Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Państwo się na to           

zgadzacie. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte          

niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.            

To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie          

Państwa danych z naszych zasobów. 

11.Nie przekazujemy Państwa danych innym odbiorcom, ani w EOG ani w           

państwie trzecim. Jedyny wyjątek stanowią spółki z grupy kapitałowej VOX. 

12. Informujemy również, że przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do           

organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawniej         

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). 

 

 

§6. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą       

być składane od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 15. dnia po zakończeniu            

Konkursu.  

2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na          

adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja - Konkurs Świąteczny VOX!”. 

3. Reklamacja powinna zawierać: 

a. imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-mail i nr           

telefonu 

b. dokładny opis i powód reklamacji, 



c. określenie oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji. 

4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz 

niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają         

rozpoznaniu. 

5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamująca o decyzji w 

terminie 10 dni od dnia jej otrzymania. 

6. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem        

poleconym na adres podany w reklamacji. 

 

§7. Odpowiedzialność Organizatora 

 

1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania       

podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały          

ze względu na prowadzenie Konkursu. 

 

§8. Regulamin 

1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na          

jego stronie internetowej – pod adresem: www.vox.pl. 

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych      

dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie        

jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie       

odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy       

kodeksu cywilnego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz         

okresu obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez        

Uczestników przed dniem dokonania zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w         

życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o jego zmianie na             

stronie internetowej Organizatora: www.vox.pl. 

5. Wszelkie pytania Uczestnik może kierować na adres mailowy: fb-vox@vox.pl. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jednak zmiana         

Regulaminu nie może ograniczać praw Uczestników nabytych w na podstawie          

mailto:fb-vox@vox.pl


dotychczasowego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie      

od dnia następującego po dniu jego publikacji na stronie internetowej          

Organizatora.  

 

§9. Podatek od wygranych 

1. Nagrody konkursowe zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych          

(t.j.Dz.U.2018.1509 ze zm. .). 

 

§10. Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem          

będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.         

Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po          

wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 6 Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 


