
REGULAMIN KONKURSU 
„1 akumulator. 1000 możliwości.” 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora w terminie i na zasadach określonych  

w niniejszym regulaminie (dalej: „Konkurs”). 
2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs,  

w szczególności określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki 
Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu (dalej:„Regulamin”). 

3. Organizatorem Konkursu, przyrzekającym i wydającym Nagrody jest Einhell Polska sp. 
z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, adres: ul. Wymysłowskiego 1, Nowa Wieś 
Wrocławska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, vi Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060418, NIP 9730372718, 
REGON 970590252, o kapitale zakładowym 7 900 000,00 zł (dalej: „Organizator”). 

4. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Einhell Polska sp. z o.o. (dalej: „Fundator”) 
5. Konkurs odbywa się na profilu firmowym "Einhell Polska" za pośrednictwem serwisu 

Facebook. 
6. Konkurs obowiązuje od 2.12.2022 roku od godz. 20:00 do 20.12.2022 roku do godz. 

23:59 
7. Treść Regulaminu dostępna jest n a profilu firmowym "Einhell Polska" poście 

konkursowym („dalej: Profil”) w serwisie Facebook przez cały czas trwania Konkursu. 
Regulamin Facebook dostępny jest w profilu użytkownika serwisu Facebook. 

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w 
Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. z dnia 27 października 
2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). 

9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. 
Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze 
oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do 
Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu 
Facebook. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność 
Organizatora wobec Uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie. 

 
§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie 
następujące warunki (dalej: „Uczestnik”): 
a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia, 
c. posiada konto w serwisie Facebook, 
d. jest pełnoletnia. 
Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikiem Organizatora i 
Fundatora lub podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu 



Konkursu, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej 
podstawie niż stosunek pracy oraz ich współmałżonkowie, wstępni, zstępni, 
rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym 
lub ich małżonkowie, a także zstępni i podopieczni wskazanych osób. 
 

 
§ 3. ZASADY KONKURSU 

 
1. Fundator na swoim Profilu na Facebook opublikuje post konkursowy, opisując w nim 

zwięźle zasady Konkursu.  
2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik w formie komentarza pod postem, o którym 

mowa w § 3 ust.1 Regulaminu, powinien umieścić w komentarzu pod postem 
konkursowym na profilu „Einhell Polska” zdjęcie swojego projektu wykonanego w 
bieżącym roku przy pomocy elektronarzędzi Einhell, dodać krótki opis oraz dodać tagi 
#einhellpolska #regulamin (dalej: „Zadanie Konkursowe”).  

3. Organizator powoła komisję, która będzie czuwać nad przebiegiem i realizacją 
Konkursu (dalej: „Komisja Konkursowa”).  

4. Uczestnik zobowiązany jest wykonać Zadanie Konkursowe bez naruszenia Regulaminu 
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Uczestnik będzie w pełni odpowiedzialny za straty majątkowe jakie poniesie Fundator 
lub Organizator z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia Regulaminu, 
w szczególności § 3 ust. 4 Regulaminu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania Zadań Konkursowych 
niespełniających wymagań opisanych w Regulaminie, w tym Zadań Konkursowych o 
jakości niepozwalającej na ich dopuszczenie do Konkursu lub niespełniających 
wymagań opisanych w Regulaminie, w tym między innymi Zadań Konkursowych 
zawierających dane osobowe, treści obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite, obrażające 
uczucia religijne, obyczajowe i narodowe, naruszające obowiązujące normy prawne, 
moralne i propagujące przemoc itp.  

7. Uczestnik, który wykonał Zadanie Konkursowe w sposób określony w § 3 ust. 6 
Regulaminu, traci prawo udziału w Konkursie, a zgłoszenie udziału w Konkursie tego 
Uczestnika uważa się za nieważne.  

8. Zadania Konkursowe należy wykonać samodzielnie, muszą być one pracami 
autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane ani w jakikolwiek sposób 
wykorzystywane i publikowane.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika 
Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie Nagrody.  

 
 

§ 4. ZWYCIĘZCY ORAZ NAGRODY 
 
 

1. W terminie 5 dni od zakończenia Konkursu, spośród wszystkich zgłoszonych Zadań 
Konkursowych, w oparciu o kreatywność Zadania Konkursowego, Komisja Konkursowa 
wybierze maksymalnie 3 (trzech) zwycięzców uprawnionych do zrealizowania Nagrody 
(dalej: „Zwycięzca”).  



2. Zwycięzca, w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia danego Konkursu, zostanie 
poinformowany za pośrednictwem wiadomości na Facebook o fakcie zwycięstwa.  

3. Zwycięzca, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości, o której mowa w § 
4 ust. 2 Regulaminu, powinien przekazać Organizatorowi w celu dostarczenia Nagrody, 
a także odprowadzenia podatku, następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, adres 
zamieszkania, telefon. 

4. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy elektronarzędzi (po jednym dla każdego 
Zwycięzcy) składający się z:  
a. Zestaw 1. TE-CD 18/40 LI BL Solo wiertarko-wkrętarka oraz zestaw startowy 2,5Ah 

(akumulator + ładowarka),  
b. Zestaw 2. AXXIO 18/115 Q Solo szlifierka kątowa oraz zestaw startowy 2,5Ah 

(akumulator + ładowarka), 
c. Zestaw 3. TE-HD 18/12 Li-Solo młot udarowy oraz zestaw startowy 2,5Ah 

(akumulator + ładowarka), 
(dalej: „Nagroda”) o łącznej wartości 868,00 zł brutto.  

5. Zwycięzcy po zakończeniu konkursu wybierają zestawy w ustalonej kolejności przez 
Komisję Konkursową. 

6. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych tj. z dnia 27 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z 
późn. zm.) wydanie Nagrody podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako 
płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem 
Nagrody Zwycięzcy obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości 
Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w 
Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca 
oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała 
wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z 
tytułu wygranej w Konkursie.  

7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody 
ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrodę 
określoną w Regulaminie.  

 
§ 5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 

 
1. W zakresie przeprowadzenia Konkursu, administratorem w rozumieniu 

Rozporządzenia PE 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), dalej „RODO”, w odniesieniu do danych 
osobowych Uczestników jest Fundator.  

2. Organizator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, ale w razie potrzeby, w 
kwestiach określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu można się z nami skontaktować: 
a) pod adresem email: rodo@einhell.pl; 
b) listownie, na adres: Wymysłowskiego 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska,  z 
dopiskiem „Dane osobowe”.  



3. W zakresie wypełnienia zobowiązań publicznoskarbowych oraz celów dowodowych, 
administratorem w rozumieniu RODO, w odniesieniu do danych osobowych 
Zwycięzcy jest Organizator.  

4. W związku z udziałem w Konkursie przetwarzane są dane osobowe zawarte w profilu 
użytkownika Facebook zgodnie z ustawieniami prywatności użytkownika w zakresie 
niezbędnym dla zgłoszenia przez takiego użytkownika udziału w Konkursie. Podanie 
danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału 
w Konkursie.  

5. Na potrzeby odebrania Nagrody w Konkursie należy podać następujące dane: imię i 
nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu kontaktowego oraz podać ww. 
dane przedstawiciela ustawowego w przypadku osób małoletnich i osób 
nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym drugim przypadku 
nie trzeba podawać danych Uczestnika Konkursu innych niż jego imię i nazwisko).  

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej, niż to będzie konieczne do 
należytego przeprowadzenia Konkursu i przekazania Nagrody Zwycięzcy.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane:  
a. w zakresie związanym ze zgłoszeniem przez Uczestnika udziału w Konkursie, 

powiadomieniem o zwycięstwie oraz realizacją Nagrody – na podstawie 
niezbędności do przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

b. w celu odprowadzenie podatku dochodowego - na podstawie konieczności 
wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),  

c. w celach dowodowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

8. Dane osobowe Zwycięzcy w zakresie niezbędnym do rozliczenia podatku będą 
usunięte po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z 
wydaniem Nagrody.  

9. Fundator, będący administratorem, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, w celu 
przeprowadzenia Konkursu powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych 
osobowych Uczestników.  

10. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Regulaminu, 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na jego 
szczególną sytuację.  

11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie Regulaminu, ma prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres: ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl)  

12. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do tzw. państw trzecich 
(tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię).  

13. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy wnieśli reklamacje (w zakresie: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, e-mail oraz dane zamieszczone w treści reklamacji), 
będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora w tym zakresie w celu 
przeprowadzenia procedury reklamacyjnej oraz przez okres przedawnienia roszczeń.  

 
§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 



1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu muszą być pod rygorem 
nieważności złożone na piśmie w ciągu 14 dni od zakończenia okresu obowiązywania 
Konkursu na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: marketing@einhell.pl 
o tytule: konkurs Facebook 

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji złożonej na piśmie decyduje data 
stempla pocztowego placówki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a 
reklamacji złożonej mailowo – data wysłania wiadomości e-mail na adres Organizatora 
wskazany w § 6 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informację, że 
dotyczy Konkursu „1 akumulator. 1000 możliwości”, dane Uczestnika: imię, nazwisko, 
adres zamieszkania, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.  

3. Reklamacje złożone po terminie i reklamacje niespełniające warunków, o których 
mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu, nie będą rozpatrywane.  

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej 
otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu 
reklamacyjnym lub pocztą na podany adres.  

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza 
dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w 
uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i 
obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. Zmiany będą 
dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz 
datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści po 
jego publikacji na Profilu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, 
przerwania lub odwołania Konkursu.  

 
 
 


