
Spragnieni inspiracji! - GGD Grupa Gold Door Piotr Gołaś

PRODUKCJA OUTSOURCING ROZWÓJ TECHNOLOGIA

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest GGD Grupa Gold Door Piotr Gołaś.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie  https://www.facebook.com/sklepgolddoor/.

5. Minimalna ilość zgłoszeń potrzebna do uruchomienia konkursu to 20 uczestników  do jednej
kategorii.

6. Produkt widoczny na przesłanych zdjęciach musi być produktem firmy Gold Door.

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

2. Konkurs trwa od 13.12.2021 do 31.01.2022 do godziny: 23.59.

3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 04.02.2022 za pośrednictwem Fanpage’a.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  czasowe lub  stałe  zablokowanie  strony  czy
aplikacji Facebook’a.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na:

1) Wybraniu przez uczestnika jednej z trzech dostępnych kategorii.  

2) Kategoria  film  –  zainspiruj  nas  swoim  krótkim  10  sekundowym  filmikiem,  w  którym
pokażesz nam w jaki sposób wykorzystałeś nasze lamele.

3) Kategoria  zdjęcie  –  prześlij  nam zdjęcie,  w którym pokażesz  nam swoją  inspirację  z
wykorzystaniem naszych lameli.

4) Kategoria aranżacja – zaskocz nas swoją twórczością.

5) Organizator wybierze jednego zwycięzcę w każdej kategorii,   który jego zdaniem jest
najbardziej  kreatywny. Zwycięzcą  konkursu  może  zostać  również  jedna  osoba  we
wszystkich trzech kategoriach. 

https://www.facebook.com/sklepgolddoor/


6) Zwycięzcy  Konkursu  zostaną  powiadomieni  o  wygranej  i  warunkach  odbioru  Nagrody  za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

1) Wygraną w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości  500zł  dla zwycięzcy danej
kategorii.

2) Kategoria film – nagroda w wysokości 500 zł.

3) Kategoria zdjęcie - nagroda w wysokości 500 zł.

4) Kategoria Aranżacja - nagroda w wysokości 500 zł.

5) Nagroda zostanie przekazana dla zwycięzcy konkursu przelewem na podane przez niego konto
bankowe nie później niż do 10.02.2022 r.

6) Organizator  konkursu  nie  odpowiada  za  ewentualne  błędy,  jakie  może  popełnić
zwycięzca konkursu podczas podania danych do przelewu w celu przekazania nagrody
pieniężnej.

7) Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage’u.

8) Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość udostępniania przesłanych zdjęć i filmów w
mediach społecznościowych oraz na stronie www.golddoor.pl.

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

10) W  przypadkach  wykrycia  działań  niezgodnych  z  Regulaminem,  próby  wpływania  na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych
profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

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.

3) Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4) W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.



Prawa autorskie 

1) Wszelkie  prawa  własności  intelektualnej  do  Konkursu  przysługują  Organizatorowi.
Uczestnictwo  w  Konkursie  nie  skutkuje  w  żadnym  zakresie  nabyciem  przez  Uczestników
jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

2) Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź jest
jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i  osobiste do
przesłanego materiału w tym prawo do zgłoszenia materiału w konkursie. 

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest  GGD Grupa Gold Door
Piotr  Gołaś  PRODUKCJA  OUTSOURCING  ROZWÓJ  TECHNOLOGIA,  ul.  Jurowiecka  17/U2,  15-101
Białystok.  W  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  należy  kontaktować  się  z
Inspektorem. 

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.

4) Wartość nagród nie przekracza 2000 PLN.

 


