
REGULAMIN KONKURSU DAIKIN NA FACEBOOKU  
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Daikin Airconditioning 
Poland Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 36, 02-555 Warszawa, NIP: 1130087046 (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. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych 
danych, ich zmian bądź usunięcia. 

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

6. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis 
Facebook, ani z nim związana. 

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/DaikinPoland (zwanej dalej 
“Fanpage”). 

8. 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 osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 
kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i 
posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin 
(dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

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 
portalu Facebook; 

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

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz podmiotu Daikin Airconditioning 
Poland Sp. z o.o jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, 
rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonkowie 
przysposobionych, a także powinowaci w tej samej linii lub stopniu oraz osoby pozostające z nimi 
we wspólnym pożyciu. Przez pracowników Organizatora i podmiotu Daikin Airconditioning Poland 
Sp. z o.o należy rozumieć osoby pozostające w stosunku pracy z w.w. podmiotami, osoby 
świadczące pracę na rzecz wskazanych podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby 



wchodzące w skład organów zarządzających i wspólnicy w powyższych podmiotach, a także 
wszelkie osoby wykonujące jakiekolwiek prace lub zadania na rzecz tych podmiotów bez względu 
na podstawą prawną. 

 
§ 3. NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody rzeczowe. 
 

2. Nagrodami w Konkursie są trzy torby sportowe z logo Daikin: 
1. miejsce - 1 torba sportowa z logo Daikin 
2. miejsce - 1 torba sportowa z logo Daikin 
3. miejsce - 1 torba sportowa z logo Daikin 

 
3. Nagroda zostanie wysłana kurierem na koszt organizatora konkursu. 
 

4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu 
Facebook, na profilu fanpage organizatora - https://www.facebook.com/DaikinPoland 

5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 

6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 
jakakolwiek inna nagroda. 

 
 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu 
społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem 
https://www.facebook.com/DaikinPoland 

2. Konkurs trwa od 20.09.2021 do 5.11.2021 do godziny 10:00 rano. 

 
 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: 

a. Wykonanie polecenia konkursowego, które brzmi: 

„Klimatyzacja Daikin stoi na straży najlepszego klimatu dla Ciebie i Twoich 
bliskich.Pokaż nam, jak dbasz o swój komfort każdego dnia  - napisz, narysuj, zrób 
zdjęcie. Najciekawsze propozycje nagrodzimy.” 

b. Zwycięży najbardziej kreatywny komentarz ze zdjęciem, rysunkiem lub tekstem 
umieszczony pod postem konkursowym i będący realizacją polecenia konkursowego.  

1. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem 
https://www.facebook.com/DaikinPoland 

 
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie 
zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu. 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadania 
opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu. 
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4. Spośród umieszczonych pod postem konkursowym komentarzy będących realizacją zadania 
konkursowego. Każda odpowiedź zawierająca tekst i zdjęcie lub samo zdjęcie i sam tekst będzie 
brana pod uwagę.   

5. Decyzje Organizatora są ostateczne. 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od 
momentu zakończenia Konkursu oraz w poście opublikowanym na Fanpage’u Organizatora 
Konkursu (https://www.facebook.com/DaikinPoland) wraz z oznaczeniem nazw profili na 
Facebooku Zwycięzców Konkursu, na co Zwycięzcy wyrażają zgodę. 

7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta 
konkursowego na stronie https://www.facebook.com/DaikinPoland 

8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od 
ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - https://www.facebook.com/DaikinPoland 
wiadomości z następującymi danymi: 

a. imię i nazwisko 

b. adres korespondencyjny 

c. numer telefonu 

d. adres e mail 

9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu 
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do 
nagrody. 

10. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną przesłane zwycięzcom do 14 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7. 

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym 
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych 
nagród. 

 
 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane 
dane są niepełne lub nieaktualne. 

2. W przypadku braku możliwości doręczenia Nagrody przez firmę kurierską w terminie wskazanym 
przez Organizatora, Nagroda powróci do siedziby Organizatora. Organizator podejmie drugą próbę 
doręczenia Nagrody za pomocą firmy kurierskiej. W przypadku gdy druga próba również okaże się 
bezskuteczna Zwycięzca Nagrody traci do niej prawo, zaś Nagroda przepada na rzecz 
Organizatora.  

3. 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. 

4. 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: 
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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 

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

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

 
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane 
są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie 
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

4. W momencie usunięcia lub dezaktywowania konta na Facebooku w trakcie trwania Konkursu 
Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie. 

 
 

 
§ 9. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik zgłaszając Zadanie Konkursowe oświadcza, iż przysługują mu pełne prawa autorskie 
osobiste i majątkowe do Zadania Konkursowego i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność 
prawną z tego tytułu. 

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Zadania Konkursowe, których wykorzystanie przez 
Organizatora Konkursu zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu 
zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w 
szczególności praw autorskich innych osób oraz ich praw osobistych. 

3. W szczególności poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego Uczestnik oświadcza, że: 
a) Przysługuje mu prawo do zgłoszenia Zadania Konkursowego do Konkursu i udzielenia 

zezwoleń zgodnie z Regulaminem; 

b) Udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnych 
zezwoleń zgodnie z rozdziałem VIII ust. 4 Regulaminu. 

 
4. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu na Stronie Konkursowej Organizator Konkursu nabywa 

nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie nagrodzonymi Zadaniami Konkursowymi według 
uznania Organizatora Konkursu, na wszystkich  istniejących polach eksploatacji, w tym polach 



eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w pkt a) – f) poniżej, tj. Organizator 
Konkursu będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania Zadaniami Konkursowymi dla celów 
komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji: 
 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym 
nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie; 

 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe, w całości 

lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza 
jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; 
 

c) w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych, w całości lub w części, w sposób inny niż 
określony powyżej w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym 
rozpowszechnianie w Internecie; 
 

d) wykorzystywanie Zadań Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz 
informacyjnych Organizatora Konkursu bez ograniczenia, w tym w Internecie, prasie, telewizji i 
poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam; 
 

e) wprowadzanie Zadań Konkursowych w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do 
sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Zadań Konkursowych w 
całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez 
ograniczenia; 
 

f) dokonywanie opracowań Zadań Konkursowych oraz rozpowszechnianie opracowanych Zadań 
Konkursowych, na dowolnym nośniku w zakresie określonym w ust. 5 poniżej. 

 
5. Korzystanie z Zadań Konkursowych na polach eksploatacji określonych w rozdziale VIII ust. 4 lit. a) 

– f) Regulaminu, może następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie, w 
połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu 
w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 
innych modyfikacji itd. 

 
6. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw 

zależnych do Zadań Konkursowych, jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich 
praw zależnych do Zadań Konkursowych, w tym prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie 
wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych Zadaniach Konkursowych, według 
uznania Organizatora Konkursu, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach 
reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań. 
 

7. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji 
(sublicencji), w szczególności Organizator Konkursu ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, 
zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego 
tytułu. 

 
8. Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do publikowania treści Zadań Konkursowych, a 

odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. 
 
9. Uczestnik upoważnia Organizatora Konkursu do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 

osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw 
osobistych w stosunku do Organizatora Konkursu i jego następców. Oznaczanie Zadań 
Konkursowych nazwiskiem (pseudonimem) ich twórców zależy od uznania Organizatora Konkursu, 
na co Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę. 

 



10. Organizator Konkursu oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do Zadań 
Konkursowych, są uprawnione do korzystania z nich w sposób anonimowy - bez konieczności 
każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego ich autorem. 

 
11. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby 
nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w 
Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 

 
12. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora Konkursu w razie 

zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z 
wykorzystaniem przez Organizatora Konkursu Zadań Konkursowych, do których prawa nabyli na 
mocy niniejszego Regulaminu. 

 
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2021 r. i obowiązuje do 5.11.2021 r. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 
inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o 
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u. 

 


