
REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK
“Typowanko z bonabanco”

z dnia 18.03.2022 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu na Facebook’u “Typowanko z bonabanco” (zwanym dalej

„Konkursem”) jest Transcards.eu Sp. z o. o., z siedzibą w Wysokiej, przy ul.
Fiołkowej 1, 52-200 Wysoka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (zwana dalej:
“Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu

jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do

przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane
przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. 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.

7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu
www.facebook.com/bonabanco (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Konkurs ma na celu propagowanie marki bonabanco, pod którą działa Organizator,
wśród firm zajmujących się drogowym przewozem towarów.

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na
temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie prowadzące działalność w zakresie

drogowego przewozu towarów osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
lub osoby prawne, zarejestrowane na terenie Polski (posiadające polski Numer
Identyfikacji Podatkowej), będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w
serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej zwany:
„Uczestnik”), i które polubiły Fanpage Organizatora.

2. Uczestnik oświadcza, że:
a. zawodowo zajmuje się działalnością w zakresie przewozu drogowego

towarów;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny

przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią

dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;



d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

§ 3. NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano nagrody:

a. I stopnia - jedna karta podarunkowa BP SUPERCARD o wartości 500 zł
b. II stopnia - jedna karta podarunkowa BP SUPERCARD o wartości 300 zł
c. III stopnia - jedna karta podarunkowa BP SUPERCARD o wartości 200 zł

(dalej: “Nagrody”).
2. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na

nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu

ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.

§ 4. MIEJSCE, CZAS KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post Konkursowy“)

na Fanpage’u Organizatora.
2. Konkurs trwa od godz. 14:30 w dniu 18 marca 2022 r do godziny 20:00 w dniu 12

kwietnia 2022 r.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. wytypowanie drużyn, które zostaną zwycięzcami w meczach ¼ finału Ligi
Mistrzów;

b. zamieszczenie wpisu z czterema nazwami wytypowanych drużyn pod Postem
Konkursowym w czasie określonym w § 4 pkt 2;

c. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jeden wpis pod Postem
Konkursowym, w przypadku zamieszczenia większej ilości wpisów, pod
uwagę będzie brany tylko wpis umieszczony jako pierwszy.

d. Uczestnik nie może edytować wpisu. Wpis, który będzie edytowany, nie
będzie brany pod uwagę do rozstrzygnięcia konkursu.

2. Rozwiązanie zadania konkursowego będzie punktowane wg następujących zasad:
a. trafne wytypowanie czterech zwycięskich drużyn - 4 punkty,
b. trafne wytypowanie trzech zwycięskich drużyn - 3 punkty,
c. trafne wytypowanie dwóch zwycięskich drużyn - 2 punkty,
d. trafne wytypowanie jednej zwycięskiej drużyny - 1 punkt.

3. Zwycięzcami Konkursu zostanie trzech Uczestników, którzy zdobędą największą
liczbę punktów.

4. W przypadku, gdy więcej Uczestników zdobędzie tę samą, największą liczbę
punktów, Zwycięzcami Konkursu w kolejności od pierwszego do trzeciego miejsca,
zostaną Ci  Uczestnicy spośród grupy z największą liczbą punktów, którzy zamieścili
wpis najwcześniej.

5. Informacje o Zwycięzcach Konkursu, zostaną opublikowane w terminie do 14
kwietnia 2022 r. w postaci wpisu pod Postem Konkursowym.



6. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w
postaci nicku, którym posługuje się na Facebook’u, imienia i nazwiska oraz nazwy
firmy, pod którą prowadzi działalność, na Fanpage Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora www.bonabanco.com.

7. Poprzez wyrażenie zgody, o której mowa powyżej Zwycięzca Konkursu zgadza się
na nieodpłatną publikację danych osobowych wymienionych w pkt 6 powyżej.

8. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi
warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6. WARUNKI PRZYZNANIA I ODBIORU NAGRODY
1. Nagrody zostaną przyznane Zwycięzcom Konkursu wyłonionym zgodnie z zapisami

w § 5 powyżej:
a. nagroda I stopnia zostanie przyznana Zwycięzcy Konkursu, który zajmie

miejsce I.
b. nagroda II stopnia zostanie przyznana Zwycięzcy Konkursu, który zajmie

miejsce II.
c. nagroda III stopnia zostanie przyznana Zwycięzcy Konkursu, który zajmie

miejsce III.
2. Warunkiem wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu jest przesłanie Organizatorowi do

18 kwietnia 2022 r. do godziny 12:00 wiadomości prywatnej na Facebook’u z
następującymi danymi: nazwa, adres  i NIP firmy, swoje imię i nazwisko, numer
telefonu, adres mailowy.

3. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt 2 lub przekroczenie dopuszczalnego
czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych lub uzyskanie przez
Organizatora informacji, że Zwycięzca Konkursu nie zajmuje się działalnością w
zakresie przewozu drogowego towarów powoduje utratę prawa do nagrody.

4. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę
Konkursu.

5. Nieodebranie przesyłki kurierskiej jest jednoznaczne z rezygnacją z Nagrody przez
Zwycięzcę Konkursu.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyny
leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, w szczególności, jeśli nie  przesłał on
dokumentów, o których mowa § 6 lub dokumenty te były niekompletne, lub zawierały
niewłaściwe dane.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści
umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z
zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub
przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz
regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści
obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);



b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka
kont/profili osób trzecich;

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w

celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez

okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody Zwycięzcy
Konkursu.

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

4. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa
w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w
Konkursie.

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy

winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w
czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia
zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać pełną

nazwę, adres i NIP firmy oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentowania Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 15 dni, w formie wiadomości prywatnej do
Uczestnika Konkursu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego

trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora:
www.facebook.com/bonabanco.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
www.bonabanco.com

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

http://www.facebook.com/bonabanco
http://www.bonabanco.com


6. Nagroda otrzymana przez Klienta stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.


