
Regulamin konkursu „Podziel się 
prezentami!” 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Podziel się prezentami!”, 
zwanego dalej "Konkursem", jest operator sklepu internetowego 
OleOle! - „Euro-net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000117710, o numerze NIP 5270005984, o numerze REGON 
010137837, o numerze rejestrowym GIOŚ E0003818WZBW, o 
kapitale zakładowym w wysokości 560 190 zł, wpłaconym w pełnej 
wysokości, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.12.2013 r., a kończy się w dniu 
19.12.2013 r., tj. w dniu wyłonienia zwycięzców Konkursu przez 
komisję konkursową Organizatora, zwaną dalej „Komisją”. 

3. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej (konkurs ogólnopolski) i jest komunikowany za 
pośrednictwem strony https://www.facebook.com/OleOlepl

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być przedstawiciele i pracownicy 
Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz 
rodzeństwo. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez 
uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że 



spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
Konkursie. 

§3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie osoba spełniająca warunki określone 
w poprzedzającym paragrafie Regulaminu ponadto musi umieścić 
komentarz pod określonym postem na Facebooku https://
www.facebook.com/OleOlepl który będzie zawierał:

a) Życzenia świąteczne w dowolnej formie

b) Oznaczenie osoby (@Imię Nazwisko) której Uczestnik 
Konkursu składa życzenia

3. W Konkursie nie będą uwzględniane komentarze zawierające treści 
powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe. 

4. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na 
publikację swojego Imienia i Nazwiska na stronie https://
www.facebook.com/OleOlepl 

5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, czuwa Komisja 
składająca się z: 

a. Menadżera Sklepu OleOle.pl. 

b. Menadżera Marketingu Sklepu OleOle.pl. 

   6. Posiedzenia Komisji nie są jawne.

§4 Nagroda i zasady wyłaniania zwycięzcy

1. W Konkursie zostanie przyznana 6 nagród:

⁃ 2 gry CRYSIS 3

⁃ 2 myszki komputerowe ASUS MOTION UT360

⁃ 2 pendrive 8GB

2. Wygranym nagrody zostanie Uczestnik, którego komentarz zostanie 



oceniony przez Komisję najwyżej. Nagroda trafi do osoby, którą 
Uczestnik oznaczył w komentarzu. Osobom tym oraz Uczestnikowi 
wysłane zostaną wiadomości prywatne z prośbą o dane kontaktowe. 
Przy ocenie komentarzy brane pod uwagę będą: poziom informacji, 
inwencja twórcza, humor, styl komentarza. 

3. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór zwycięzców, 
odbędzie się 09.12.2013 r., o godzinie 16:00 w siedzibie 
Organizatora. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w terminie 
do 20.12.2013 poprzez stronę https://www.facebook.com/OleOlepl 
Uczestnik lub osoba oznaczona w komentarzu ma dwa tygodnie na 
podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki. W przypadku 
braku kontaktu z osobą oznaczoną w komentarzu, prawo do nagrody 
przypada Uczestnikowi, który zobowiązuje się przekazać nagrodę 
fizycznie.

5. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 
najpóźniej w dniu 21.12.2013 r. poprzez ich ogłoszenie na stronie 
https://www.facebook.com/OleOlepl 

6. Jeżeli w terminie wskazanym w punkcie 4 Uczestnik lub osoba 
oznaczona w komentarzu Uczestnika nie przekaże Organizatorowi 
danych, o których mowa w punkcie powyższym, wówczas tracą one 
prawo do nagrody. 

7. Nagrodę może zrealizować wyłącznie nagrodzony Uczestnik 
Konkursu lub osoba oznaczona w komentarzu Uczestnika. 

8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

9. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zwycięzcom w terminie 7 dni 
od daty przekazania danych niezbędnych do dokonania przesyłki. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 
wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika 
Konkursu, a w szczególności z powodu nie działającego adresu 
email określonego w §3 pkt. 2. Organizator nie ponosi również 
odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych do 



przesyłki. 

§5 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach 
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, 
wydania, odbioru i rozliczenia nagród, a także dla celów 
marketingowych Organizatora. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane 
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 
r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest 
Organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 6.1 niniejszego 
paragrafu obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzców 
Konkursu. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 
uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe 
przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich 
poprawiania. 

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest 
Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-273 
Warszawa, ul. Muszkieterów 15, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, kapitał 
zakładowy w wysokości 560190 zł, NIP 527-00-05-984. 

§7 Postanowienia końcowe

• Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1312.2013 roku. 

• W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w 
dowolnym momencie w czasie trwania Konkursu. Zmiana 



Regulaminu staje się skuteczna z dniem udostępnienia zmienionego 
Regulaminu na stronie Serwisu Organizatora. 


