Regulamin Konkursu „Nasze drzwi w Waszych wnętrzach”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem Konkursu „Nasze drzwi w Waszych wnętrzach” ( zwanej dalej
„Konkursem”) jest INVADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzielnej,
ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000066190, REGON 002748808, BDO 000036359, NIP 5750007575, kapitał
zakładowy 20.000.000,00 zł (zwane dalej „Organizatorem”).
1.2. Fundatorem nagród jest Organizator.
1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie https://www.facebook.com/INVADO/
(zwanej dalej “Fanpage”).
1.4. Facebook Inc., pod adresem Stan Delaware, 2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, County of New Castle, 19808, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść
regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i
przekazywanie nagród.
1.5. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook ani z nim związany.

2. UCZESTNICY KONKURSU
2.1 W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2 Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż osoba zapoznała się z treścią regulaminu,
akceptuje jego postanowienia i spełnia określone w nim wymagania.

3. ZASADY KONKURSU
3.1 Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać profil prywatny na platformie
społecznościowej Facebook.
3.2 W dniu 15.11.2019 roku, o godzinie 9.00 na Fanpage umieszczony zostanie post
informujący o rozpoczęciu Konkursu.
3.3 W dniach od 15.11.2019 do 24.11.2019, do godziny 24.00, uczestnik Konkursu przesyła
poprzez wiadomość na fanpage zdjęcie drzwi Invado zamontowanych we własnym

domu/mieszkaniu.
Zdjęcie powinno obejmować szerszy plan, to znaczy pokazywać nie tylko same drzwi Invado,
lecz również fragment pomieszczenia, w którym się one znajdują.
Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia z drzwiami Invado.
3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania spośród przesłanych zdjęć tych, które
zostaną poddane pod głosowanie użytkowników Facebook, lubiących Fanpage Organizatora.
3.5 W dniu 26.11.2019 roku, o godzinie 12.00 opublikowany zostanie post zawierający
zdjęcia przesłane przez uczestników Konkursu, które to zdjęcia zostaną poddane pod
głosowanie Użytkowników Facebook.
3.6 Głosowanie trwać będzie do 01.12.2019 roku, do godziny 24.00 i odbywać się będzie
poprzez umieszczenie komentarza pod wybranym zdjęciem.
- Komentarz może być słowny lub obrazkowy (emotikony).
Każdy komentarz umieszczony pod zdjęciem uznany zostanie za głos przemawiający na rzecz
wygranej danego zdjęcia.
- Komentarze zawierające słowa powszechnie uznane za wulgarne, obrażające właściciela
zdjęcia, będą przez Organizatora bezzwłocznie usuwane. Organizator i właściciel fanpage
samodzielnie decyduje, które komentarze zostaną usunięte.

- Jedna osoba (jedno konto fb) może oddać głos poprzez dodanie jednego komentarza pod
każdym wybranym przez siebie zdjęciem.
Większa ilość komentarzy znajdujących się pod jednym zdjęciem, pochodząca od jednej
osoby ( z jednego konta) nie będzie brana pod uwagę.
- Pod uwagę będą brane wszystkie komentarze umieszczone pod zdjęciami do godziny 24.00
dnia 01.12.2019 roku.
3.7 Wygrywa zdjęcie, które zbierze najwięcej komentarzy.
3.8 Wynik Konkursu wraz z profilami osób nagrodzonych zostanie opublikowany pod postem
umieszczonym na Fanpage w dniu 02.12.2019 roku, o godzinie 12.00.

4. NAGRODY
4.1 Organizator przewiduje wyłonienie w Konkursie 5 miejsc premiowanych nagrodami
książkowymi: Miejsce I, Miejsce II oraz miejsca III do V.
4.2 Nagrodami w Konkursie są następujące książki:
a) Miejsce I ( 3 książki) – „Wielka księga inspiracji” Ewa Rokitnicka, „Mieszkaj pięknie”

Jagoda Kutkowska i „Dom pełen harmonii. Oczyść mieszkanie, oczyść życie” Christa O'Leary.
Wartość nagrody – 105 zł.
b) Miejsce II ( 2 książki) - „Mieszkaj pięknie” Jagoda Kutkowska i „Dom pełen harmonii.
Oczyść mieszkanie, oczyść życie” Christa O'Leary.
Wartość nagrody – 56 zł.
c) Miejsca od III do V ( 1 książka) - „Dom pełen harmonii. Oczyść mieszkanie, oczyść życie”
Christa O'Leary.
Wartość nagrody – 24 zł.
4.3 Po zakończonym Konkursie i wyłonieniu Zwycięzców zostaną oni poproszeni przez
Organizatora o przesłanie w wiadomości prywatnej danych niezbędnych do przesłania
nagrody: imię i nazwisko oraz adres.
Dane te powinny zostać przesłane do Organizatora w terminie 3 dni roboczych po
zakończeniu Konkursu. W przypadku, gdy nie zostaną one dostarczone w w/w terminie,
nagroda przepada.
4.4 Nagrody zostaną przesłane na adresy korespondencyjne wskazane przez Zwycięzców
Konkursu nie później niż w ciągu 21 dni od dnia otrzymania danych niezbędnych do ich
wysłania.
4.5 Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub
zamiany na inną nagrodę.
4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia
nagród przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
4.7 W przypadku, gdy w wyniku głosowania poprzez komentarze nie zostaną wyłonieni
Zwycięzcy nagrody nie zostaną rozdysponowane.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1 Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że zdjęcia zgłoszone do konkursu zostały
wykonane samodzielnie przez Uczestnika w jego lokalu lub lokalu osoby trzeciej, która
wyraziła zgodę na ich wykonanie i przesłanie do konkursu i są wolne od praw i roszczeń osób
trzecich.
5.2 Z chwilą przesłania przez Uczestnika zdjęć do konkursu, uczestnik udziela bez
wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania
ze zdjęć na następujących polach eksploatacji: www.invado.pl ,

https://www.facebook.com/INVADO/ ,
https://www.instagram.com/otwieramy.marzenia.invadodrzwi/ ,
https://pl.pinterest.com/invadodrzwi/drzwi-wewnętrzne-modułowe-invado-modular-doorsinv/ .

6. WIZERUNEK UCZESTNIKA LUB OSOBY TRZECIEJ
6.1 Organizator konkursu zastrzega, iż zdjęcia zawierające wizerunek uczestnika Konkursu
lub osoby trzeciej nie zostaną uwzględnione w konkursie.

7. REKLAMACJE
7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w terminie do 14 dni od momentu jej zakończenia konkursu.
7.2 Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
7.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem: Konkurs „Nasze drzwi w Waszych wnętrzach”
– reklamacja.

8. DANE OSOBOWE
8.1 Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest: INVADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dzielnej, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000066190, REGON 002748808, BDO 000036359, NIP
5750007575, kapitał zakładowy 20.000.000,00 zł (zwane dalej „Organizatorem”).
8.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane
są w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w okresach wskazanych poniżej.
8.2.1 Udział w Konkursie
Dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania. Podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika Konkursu zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
Cel przetwarzania: wydanie nagród w konkursie „Nasze drzwi w Waszych wnętrzach”.
8.3 Czas przechowywania danych: do dnia przesłania nagród zwycięzcom konkursu.
8.4 Publikacja zdjęć na stronach internetowych Organizatora, oraz profilach w serwisach
społecznościowych Organizatora.

Dane osobowe: imię, nazwisko. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie
wyrażonej przez zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8.5 Cel przetwarzania: publikacja zdjęć na stronach internetowych Administratora oraz
profilach w serwisach społecznościowych Administratora. Czas przechowywania danych: do
dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8.6 Rozpatrywanie reklamacji
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
Podstawa prawna: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania. Cel
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych
usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Czas przechowywania danych: do dnia
upływu 3 lat od dnia ostatniej komunikacji z osobą, której dane dotyczą.
8.7 Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Uczestnika Konkursu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i
stanowi warunek udziału w Konkursie.
8.8. Na podstawie RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych;
- żądania sprostowania swoich danych osobowych;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- żądania przenoszenia danych osobowych.
W razie zgłoszenia Organizatorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez
zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Organizator
udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie
potrzeby Organizator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Organizator
informuje w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podaje
przyczyny opóźnienia.
8.9 Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania informacji czy Organizator przetwarza jej
dane osobowe. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, ma Pan/Pani prawo do:

- dostępu do danych osobowych;
- uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących
na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych
poza Unię Europejską;
- uzyskania kopii swoich danych osobowych. Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać dostępu do
swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: INVADO Sp. z o.o.,
Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna.
8.10 Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora
niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do
żądania uzupełnienia przez Administratora swoich danych osobowych. Jeżeli zamierza
Pan/Pani zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych prosimy o
zgłoszenie żądania na adres: INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna.
8.11 Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17
RODO)
Ma Pan/Pani prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
- dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
- wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o
zgodę;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z
przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych osobowych Administrator
może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a. Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać usunięcia

swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: INVADO Sp. z o.o.,
Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna.
8.12 Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18
RODO)
Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
- kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy
przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
- gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych
zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;
- gdy zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu
stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec podstaw
wskazanych w sprzeciwie.
Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
prosimy o zgłoszenie żądania na adres: INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna.
8.13 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich
danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
- przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;
- przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeżeli zamierza Pan/Pani zagłosić
sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania
na adres: INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna.
8.14 Prawo do cofnięcia zgody
Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Organizatora na podstawie
Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli zamierza Pan/Pani cofnąć zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: INVADO Sp.
z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna.

8.15 Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych
osobowych ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w
państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
9.2 W kwestiach nieujętych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.3 Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i zasad
obowiązujących na portalu społecznościowym Facebook. Brak przestrzegania tych zasad
skutkuje niemożliwością uczestniczenia w Konkursie.

