
Regulamin konkursu Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S. A. 
„Wiosenne kadry z Uzdrowiska Ustroń” 

 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu na Facebook’u, zwanym dalej „Konkursem” jest Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe Ustroń S.A., ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń, NIP: 548-007-78-72, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Bielsku-
Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, zwana dalej Organizatorem. 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 
4. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany 

przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności przez 
każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez 
Facebook, Inc. 

5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/UzdrowiskoUstron/  (zwanej dalej 
“Fanpage”). 

6. W trakcie trwania konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie 
www.uzdrowisko-ustron.pl. 
 

Warunki uczestnictwa 
1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność                            

do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie 
Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 
Konkursu,  
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, 
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 
Facebook, 
d. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook. 

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy Organizatora. 
 

Zadanie konkursowe 
1. Konkurs trwa od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 15 maja 2022 r. do godziny 23:59. 
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dodanie pod postem Konkursowym na fanpage’u 

Uzdrowiska Ustroń zdjęcia przedstawiającego wiosnę zrobionego na terenie Uzdrowiska 

Ustroń.  

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie. 

4. Jury Konkursowe na podstawie kreatywności oraz walorów estetycznych wykonanego zdjęcia 

wyłoni 3 zwycięzców Konkursu. 

5. Uczestnicy Konkursu nie mogą zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami 

ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste (tj. w szczególności posty nie 

mogą zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek 

dobre imię; posty nie mogą zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących 

zabijanie lub dręczenie zwierząt; posty nie mogą zawierać przekazów obscenicznych, 

godzących w uczucia religijne ani zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu). W komentarzu nie można zamieszczać 

utworów cudzego autorstwa (w tym grafik, zdjęć, rysunków, komentarzy ani wypowiedzi 

innych osób ani firm), ani wizerunków osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo 

http://www.facebook.com/UzdrowiskoUstron/


usuwania postów niezgodnych z prawem lub naruszających warunki określone w niniejszym 

regulaminie. Posty niezgodne z ww. warunkami nie zostaną dopuszczone do Konkursu. 

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie 

trwania Konkursu określonym w pkt. 1 zadanie konkursowe, spełnią warunki Regulaminu. 

7. Jury Konkursu, w skład którego wejdą pracownicy: Przewodnicząca Izabela Bożek – Dyrektor 
Marketingu, Małgorzata Kopieczek – Dyrektor Bazy Noclegowej i Monika Pasterny – Asystent 
Zarządu, wybierze trzy najbardziej trafne i kreatywne zdjęcia.  

8. Decyzja w zakresie przyznania poszczególnych nagród oraz ocena odpowiedzi pod kątem  
ich trafności i kreatywności należy do uznania Jury.  

9. W konkursie zostanie wybranych trzech laureatów i przyznane zostaną nagrody za 1, 2 i 3 
miejsce. 

10. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody  
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.  

 
Nagroda 

1. Nagrodami w konkursie są: 
 
a. Voucher Uzdrowiska Ustroń o wartości 300 zł do wykorzystania na usługi Uzdrowiska objęte 
cennikiem, ważny przez 3 miesiące od daty wydania, za zajęcie pierwszego miejsca, 
b. voucher Uzdrowiska Ustroń o wartości 150 zł do wykorzystania na usługi Uzdrowiska objęte 
cennikiem, ważny przez 3 miesiące od daty wydania, za zajęcie drugiego miejsca, 
c. Zestaw Pelokosmetyków – Pelobox Duży dla Niej (olejek do kąpieli, peeling do ciała, eliksir 
do ciała, mydełko serduszko) lub dla Niego (płyn do kąpieli, olejek do ciała i masażu, żel pod 
prysznic, krem do rąk), za zajęcie trzeciego miejsca.  

2. Nagroda zostanie przesłana pocztą lub kurierem w terminie 14 dni od daty ogłoszenia 
wyników.  

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

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji,  
w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą wysłanie  Uczestnikowi 
nagrody. 

5. 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. 

6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 23 maja 2022 r. za pośrednictwem Fanpage. 
 
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać 
na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni  
od dnia wydania Nagród. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym 
na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 
 
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku  

1. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu oraz 
wyraża na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 



1964 r. kodeks cywilny  (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. ) zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie 
swojego wizerunku przez Organizatora w ramach Konkursu.  

 
2. Zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie zdjęć z udziałem Uczestnika dla celów 

związanych z realizacją Konkursu przez dodanie zdjęcia z wykorzystaniem funkcjonalności 
serwisu Facebook zdjęcia Konkursowego zrobionego na terenie Uzdrowiska Ustroń.  

3. Zgoda, o której mowa powyżej  jest nieograniczona w czasie i bezwarunkowa. 
 
Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa.  

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM 
I Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe „Ustroń” S. A., ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń.  
 
II Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym 
wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe 
zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na 
zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, 
dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe zwycięzców będą także w 
celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody - w tym przypadku podstawą prawną 
przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych 
(tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 
III Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich postów wraz ze swoim 
identyfikatorem oraz wizerunkiem w serwisie Facebook będą przetwarzane w ramach Profilu 
Organizatora przez czas określony przez Uczestnika – każdy z Uczestników może w każdym czasie 
usunąć swój post. Nadto post może zostać usunięty w każdym przez Organizatora jeżeli będzie 
sprzeczny z warunkami określonymi w punkcie 3 dotyczącym Zadanie konkursowego niniejszego 
Regulaminu – w takim przypadku dany post wraz z identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu 
usunięcia przez organizatora Konkursu. 
 
IV Dane osobowe zwycięzców, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez 
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz 
wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa, w związku z przekazaniem nagrody. 
 
V Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu 
bezpośredniego. 
 
VI Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku                   
z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) - 
z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 
 
VII Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy 
może także wnieść skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa,                                            
że przetwarzanie jego danych narusza prawo. 



VIII Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne 
do udziału w Konkursie. Podanie danych zgodnie, z którymi należy doręczyć nagrodę jest potrzebne     
do doręczenia nagrody. 
 
IX Dane osobowe zwycięzców mogą być przekazane usługodawcom świadczącym na rzecz 
Organizatora usługę doręczenia przesyłek - wyłącznie w celu doręczenia nagrody. 
RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku                 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. 
 
POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 
SERWISU FACEBOOK 
 


