
REGULAMIN KONKURSU "BEZPIECZNA KOBIETA Z GRUPĄ 

DETEKTYWISTYCZNĄ TRÓJMIASTO" 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorem konkursu „Bezpieczna kobieta z Grupą Detektywistyczną Trójmiasto” 

(zwanym dalej „Konkursem”), jest Grupa Detektywistyczna Trójmiasto Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Hynka 6, 80-465 Gdańsk, NIP: 9571073190, REGON: 222071063 z wpisem do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych MSWiA  

nr RD-65/2016. 

1.2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez właściciela ani 

administratora serwisu Facebook. 

1.3. Konkurs jest prowadzony na stronie 

https://www.facebook.com/DetektywTrojmiastoGdanskGdyniaSopot/ 

1.4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej 

zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi polskimi przepisami 

prawa. 

1.5. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

2.1. Uczestnikami konkursu mogą być: 

a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. 

poniżej). 

b) posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na Facebooku, 

c) przestrzegające regulaminu Facebooka.  

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 

a) pracownicy lub członkowie Organizatora Konkursu oraz najbliżsi członkowie rodzin tych 

osób; 

b) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

Konkursu. 

 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU 

3.1. Konkurs rozpocznie się 1 marca 2019 r. o godzinie 12:00 i będzie trwał do  

8 marca 2019 r. do godziny 16:00 lub odpowiednio wcześniej w przypadku wyczerpania 

nagród. 

3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 11.03.2019 r. 

 

4. NAGRODY 

4.1. Nagrodą w konkursie jest gaz pieprzowy o kształcie szminki oraz gadżety firmowe Grupy 

Detektywistycznej Trójmiasto (smycz, długopis).  

4.2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, odsprzedaży, ani 

nagrody innego rodzaju. 

4.3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda oraz jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń 

do nagrody. 

4.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4.5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków 

niniejszego Regulaminu. 

 



5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

5.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy odnaleźć samochód Citroen Jumper o rejestracji 

GD 462JV, który będzie przemieszczał się po terenie Trójmiasta (postoje w różnych 

miejscach), a następnie pod postem konkursowym w komentarzu opublikować zdjęcie 

przedstawiające uczestnika konkursu stojącego przy busie Grupy Detektywistycznej 

Trójmiasto (zdjęcie powinno być wykonane w taki sposób, aby był widoczny napis "Grupa 

Detektywistyczna Trójmiasto" oraz by nie pozostawało wątpliwości, że jest to bus 

Organizatora Konkursu). 

5.2. Konkurs wygrywa 15 pierwszych osób, które prześlą swoje zdjęcie przy busie  

w komentarzu. 

5.3. Zwycięzcy będą ogłaszani sukcesywnie podczas trwania konkursu i zostaną poproszeni o 

kontakt za pomocą wiadomości prywatnej w celu umówienia się na przekazanie nagrody. 

5.4. Brak kontaktu ze strony Uczestników w terminie 5 (pięciu) dni od ogłoszenia wyników 

Konkursu oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody. 

5.5. Odbiór nagród odbędzie w siedzibie Grupy Detektywistycznej Trójmiasto, tj. ul. Hynka 

6, lok. 11, 80-465 Gdańsk. W nielicznych przypadkach, po uzgodnieniu z Organizatorem 

Konkursu, będzie istniała możliwość wysyłki nagród. 

5.6. Nieprzekazanie nagrody wskutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji 

danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda 

przechodzi na własność Organizatora. 

5.7. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

5.8. Lista laureatów Konkursu opublikowana w sposób zanonimizowany (np. z 

zastosowaniem imienia i pierwszej litery nazwiska bądź nicku wraz z miejscem 

zamieszkania) i może zostać opublikowana w serwisie, w którym zorganizowano Konkurs. 

5.9. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie do przesłanej fotografii, która jest przejawem jego własnej indywidualnej 

twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz 

roszczeń podmiotów trzecich. 

5.10. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku 

na stronie https://www.facebook.com/DetektywTrojmiastoGdanskGdyniaSopot/. 

5.11. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do nie 

brania pod uwagę zgłoszenia osoby naruszającej zasady Konkursu. 

 

6. DANE OSOBOWE 

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych 

osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Grupa 

Detektywistyczna Trójmiasto Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hynka 6, 80-465 Gdańsk,  

NIP: 9571073190, REGON: 222071063. 

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: 

imię i nazwisko, telefon, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do 

korespondencji. 

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie 

określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest 

wymagane do udziału w Konkursie. 



4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych 

osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. 

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody 

przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do 

jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 

6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Koszczyński.  

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia 

zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym  

w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 

RODO. 

 

7. KOMISJA 

7.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której 

wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. 

7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań 

wynikających z niniejszego Regulaminu. 

 

8. REKLAMACJE 

8.1. Reklamacje mogą być składane na piśmie na adres Organizatora w czasie trwania 

Konkursu, jednak nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni od jego zakończenia. 

8.2. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres 

reklamującego, jak również dokładne określenie przyczyny reklamacji. 

8.3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. 

8.4. Decyzje Organizatora będące wynikiem rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i mają 

charakter wiążący, co nie uchybia możliwości podnoszenia przez uczestników Konkursu 

roszczeń, na zasadach ogólnych. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Biorąc w nim udział Uczestnik akceptuje niniejszy 

Regulamin. 

9.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia 

Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także 

parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu  

w serwisie społecznościowym Facebook. 



9.3. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu serwisu 

Facebook, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony. 

9.4 Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Grupy 

Detektywistycznej Trójmiasto oraz w siedzibie Organizatora. 

9.5. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie 

koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię Regulaminu Konkursu. 

9.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i odwołania Konkursu. 

9.7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 


