
REGULAMIN KONKURSU „Opoczno i Architekci pomagają”  
 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą 
„Opoczno i Architekci pomagają” – dalej zwanego „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest CERSANIT S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, kod 
pocztowy 25-323 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081341, Kapitał zakładowy: 
81.144.015,90 PLN (wpłacony w całości). Numer Identyfikacji Podatkowej: NIP 564-000-
16-66, BDO: 000020686, zwana dalej Organizatorem.  

3. 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 (Dz. U. z 
2009 r. Nr 09, poz. 1540 ze zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.  

 
II UCZESTNICY KONKURSU  

1. Konkurs jest skierowany do pracowni/biur architektonicznych lub indywidualnych 
projektantów i architektów, prowadzących działalność gospodarczą lub nie prowadzących 
działalności gospodarczej, którzy zawodowo zajmują projektowaniem lub aranżacją 
wnętrz.  

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu zgłoszenia 
udziału w Konkursie uzyskały pełnoletność, posiadające miejsce zamieszkania na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także 
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 
ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej Uczestnikami Konkursu.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora, członkowie 
ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, 
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo 
małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 

 
III PRZEDMIOT KONKURSU  

1. Celem Konkursu jest wytypowanie i nagrodzenie Uczestników Konkursu, którzy 
zaprezentują Projekty Konkursowe z wykorzystaniem produktów wskazanych przez 
Organizatora, i w okresie trwania Konkursu zgłoszą Organizatorowi Projekty Konkursowe.  

2. Konkurs polega na zaprezentowaniu projektu aranżacji łazienki lub innego pomieszczenia 
wewnątrz lub wokół domu z wykorzystaniem produktów Opoczno (łazienka, salon, 
kuchnia, taras, hol, itd.) 

 

IV PRZEBIEG KONKURSU  
1. W czasie trwanie konkursu Uczestnik zamieszcza na swoim profilu Facebook lub Instagram 

pracę konkursową z hasztagiem #opocznoiarchitekci oraz oznacza profil Opoczno Style - 
@OpocznoStyle (bez oznaczania innych profili, nawet jeśli w projekcie znalazły się 
produkty innych firm, w tym konkurencyjnych do Opoczno). 

2. Jeden uczestnik może zgłosić max 10 projektów w każdym sezonie konkursu, przy czym 

projekty nie mogą się powtarzać w poszczególnych sezonach. 

3. Po skończonym sezonie, Jury ocenia każdą Pracę Konkursową w skali 1-5 (1 ocena 

najniższa, 5 najwyższa).  



4. O zwycięstwie w Konkursie decyduje suma punktów przyznana przez Jury. 3 (trzy) najwyżej 
ocenione prace zostaną nagrodzone. Praca, która zdobyła największą liczbę głosów jest 
Laureatem I miejsca, itd.  

5. Wyniki Konkursu oraz każdy z nagrodzonych projektów zostaną ogłoszone i 

zaprezentowane na profilach Opoczno Style, a także opublikowane wśród dystrybutorów, 

mediów drukowanych i elektronicznych 

6. Organizator poprosi Laureatów o podanie na formularzu danych niezbędnych do realizacji 
konkursu i wysyłki nagród. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 
przekazania nagród. W przypadku, gdy Laureatem jest:  

a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Imię, Nazwisko, adres 

zamieszkania, tel kontaktowy, NIP, REGON, nazwa firmy.  

b) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej Imię, Nazwisko, adres 

zamieszkania, adres mailowy, tel kontaktowy,  

7. Na podanie danych zwycięzca ma 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. W 

przypadku, gdy próby kontaktu z Uczestnikiem będą bezskuteczne lub Laureat nie 

przekaże pełnych danych koniecznych do przekazania nagrody, traci prawo do nagrody.  

8. Przekazanie nagród nastąpi w drodze przesyłki kurierskiej, na koszt Organizatora, w 

terminie do 30 dni od podania danych korespondencyjnych przez Laureatów Konkursu. 

9. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik jednocześnie:  

a. akceptuje Regulamin Konkursu,  

b. oświadcza, iż Uczestnik Konkursu jest wyłącznym autorem Utworu (lub w 
przypadku firm, wymienia autorów) oraz oświadcza, że posiada prawa majątkowe 
do utworu (Projektu Konkursowego) i nie są mu znane jakiekolwiek obciążenia 
Utworu przez jakiekolwiek prawa osób trzecich, ani fakt naruszania przez Utwór 
prawa lub jakichkolwiek interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich. 
Podanie nieprawdziwych danych albo niepodanie ich w ogóle powoduje 
wykluczenie Uczestnika z Konkursu,  

c. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora 
w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu. 

d. Zgodę na publikację Projektu Nagrodzonego przez Organizatora. 
 
V JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY  

1. Jury Konkursu jest powołane przez Organizatora.  

2. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne.  

3. Jury ma prawo do niepodawania uzasadnienia swoich werdyktów.  

4. Projekty Konkursowe oceniane będą przez Jury według następujących kryteriów:  

a) pomysłowość i kreatywność,  

b) ogólna estetyka wnętrza;  

c) sposób i jakość wykonania Projektu.  
5. O zwycięstwie w Konkursie decyduje suma punktów przyznana przez Jury. 

 
VI NAGRODY  

1. Nagrodami w każdym sezonie konkursu są karty podarunkowe przedpłacone, 

umożliwiające zakupy zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w Internecie:  

a. Nagroda główna za I miejsce w Konkursie – karta podarunkowa przedpłacona 

o wartości 1000zł 



b. Nagroda za II i III miejsce – karta podarunkowa przedpłacona na wartość 

500zł  

c. Organizator może również przyznać maksymalnie 10 Nagród dodatkowych 

dla wybranych przez Organizatora, wyróżniających się Projektów 

Konkursowych– karta podarunkowa przedpłacona na wartość 100zł 

2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym 
Regulaminem, bez możliwości ich zamiany na inną formę z wyjątkiem sytuacji 
wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

3. W przypadku kiedy Laureatem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej, i zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie obowiązek pobrania 
od Laureatów Konkursu podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota nagrody 
zostanie "ubruttowiona" i nagroda w Konkursie składać się będzie wówczas z nagrody 
rzeczowej oraz z nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości przyznanych 
Nagród. Przed wydaniem Nagród, Organizator Konkursu potrąci nagrodę pieniężną i 
odprowadzi ją do właściwego dla Laureata urzędu skarbowego na poczet 10% 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

4. Odbiorca nagrody prowadzący działalność gospodarczą zobowiązuje się do 
uwzględnienia wartości nagrody do dochodów z działalności. 

 
VII PRAWA AUTORSKIE  

1. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe 
prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalania oraz zwielokrotniania dowolną techniką w tym techniką drukarską 
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek 
itd. (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku);  

b. wprowadzania do obrotu utworu oraz materialnych nośników, na których utwór 
utrwalono;  

c. użyczenia i/lub najmu;  

d. wszelkich form publicznego udostępniania, a w szczególności odtwarzania, 
wystawiania i wyświetlania;  

e. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 
multimedialnej;  

f. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w 
Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych);  

g. dokonywania adaptacji, zmian i/lub przeróbek utworu a także rozporządzania oraz 
korzystania z powstałych w ten sposób utworów zależnych na polach eksploatacji 
wymienionych w Oświadczeniu;  

h. upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie określonym w ust. 
3 lit. a)-h).  

2. Organizator zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji Projektów Konkursowych w 
całości lub fragmentach z uwzględnieniem praw autorskich osobistych Uczestników 
Konkursu,   

3. Uczestnik składa oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz o 
wyrażeniu zgód, o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu. 



4. Laureat będzie zobowiązany zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń, jakie kierować 

będą przeciwko niemu osoby trzecie w związku z naruszeniem ich praw przez Laureata. 

Laureat będzie również zobowiązany pokryć wszelkie poniesione przez Organizatora 

koszty oraz szkody, a także  wejść w  miejsce Organizatora w przypadku wszczęcia 

postępowania sądowego lub przedsądowego. 

5. Warunkiem przyznania Nagrody w Konkursie, jest uprzednie złożenie oświadczenia o 
którym mowa w pkt 3 powyżej, oraz doręczenie go Organizatorowi w formie pisemnej w 
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu..  
 

VIII TERMINY  
I Sezon  

 Konkurs trwa od 09.04 do 24.04. Prace przyjmowane są do 24.04 do godziny 23:59 

 Obrady jury do 28.04 

 Ogłoszenie wyników 29.04. 
II Sezon  

 Konkurs trwa od 04.05 do 15.05. Prace przyjmowane są do 15.05 do godziny 23:59 

 Obrady jury do 19.05 

 Ogłoszenie wyników 20.05. 
III Sezon 

 Konkurs trwa od 25.05 do 05.06. Prace przyjmowane są do 05.06 do godziny 23:59 

 Obrady jury do 09.06 

 Ogłoszenie wyników 10.06 
 
IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 – „RODO”) uprzejmie informujemy, że 

Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36 jest administratorem Państwa 

danych osobowych. 

2. Inspektor Ochrony Danych  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz w celu realizacji swoich praw 

wynikających z RODO pod adresem e-mail: dane.osobowe@cersanit.com lub pisemnie na 

adres siedziby Cersanit S.A. 

3. Cel i podstawa przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu oraz przyznania nagród. 

Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody. Podanie przez Państwa danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. 

4. Udostępnianie danych 

Zebrane dane mogą być udostępniane przez Cersanit S.A. podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z 

Cersanit S.A. Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

w imieniu Cersanit S.A. na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych i wyłącznie na 

polecenie Cersanit S.A. 

5. Przekazywanie danych poza EOG 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

mailto:dane.osobowe@cersanit.com


6. Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

wyżej celów przetwarzania, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów prawa.  

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają 

Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem. 

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach 

marketingowych, gdy przetwarzamy takie dane w celach marketingowych na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania 
Konkursu, jednak zmiana taka nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia Konkursu bez podania 
przyczyn.  

3. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego 
Regulaminu.  

4. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-
reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.  

5. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie obowiązujące 
przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i 
prawach pokrewnych.  

7. Spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem w Konkursie, a których polubowne 
rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Organizatora. 
 
 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 


