Biłgoraj, dnia 25.02.2021

Black Red White S. A.
ul. Krzeszowska 63
PL 23-400 Biłgoraj

REGULAMIN KONKURSU
„Jak świętujesz ważne dla Ciebie wydarzenie?”

§ 1 Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest „BLACK RED WHITE” S.A. z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Krzeszowskiej
63 (kod pocztowy: 23-400 Biłgoraj), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089493, REGON
950411093, NIP 9181745428, kapitał zakładowy 151817140,00 zł opłacony w całości.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu.
§ 2 Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej www.brw.pl
Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz
przepisami prawa polskiego.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r.
(tDz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą
„Jak świętujesz ważne dla Ciebie wydarzenie?” zwanym dalej Konkursem.
Treść regulaminu jest dostępna na stronie konkursowej https://www.brw.pl/konkurs-30-urodziny/
Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa wyłoniona przez
Organizatora.
§ 3 Czas i miejsce trwania Konkursu

1.
2.
3.

Konkurs trwa od 25.02.2021 r. od godziny 10:00 do 31.03.2021 r. do godziny 23:59.
Po zakończeniu Konkursu Komisja wyłania Zwycięzców. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu
następuje maksymalnie do 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (uczestnik musi posiadać
adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
§ 4 Uczestnik Konkursu

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub innych podmiotów
bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz osoby obsługujące Konkurs.
§ 5 Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zdjęcia lub/i udzielnie odpowiedzi na pytanie
konkursowe „Jak świętujesz ważne dla Ciebie wydarzenie?”. Zgłoszenie musi być dokonane za
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pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na dedykowanej stronie konkursowej. Każda
przesłana odpowiedź na pytanie będzie zwana dalej „Zgłoszeniem konkursowym”.
2. Zgłoszenie w formie zdjęcia powinno być w formacie jpg lub png i nie może przekraczać
dopuszczalnej wagi 5 MB. Jeżeli zdjęcie będzie zawierać wizerunek osób, Uczestnik który zostanie
Zwycięzcą Nagrody głównej będzie musiał przesłać zgodę każdej z osób wskazanych na zdjęciu na
wykorzystanie jej wizerunku, w treści zgodnej z Załącznikiem numer 1 do niniejszego regulaminu,
pod rygorem utraty prawa do nagrody.
3. Zgłoszenie w formie treści (tylko w języku polskim) nie może przekraczać limitu 1000 znaków.
Organizator dopuszcza możliwość wprowadzania poprawek ortograficznych i gramatycznych przed
publikacją Zgłoszenia.
4. Odpowiedzi realizują zadanie konkursowe:
Już od 30 lat gościmy w Waszych domach! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was urodzinowy konkurs z
nagrodami! Rocznica, zdany egzamin, awans… a może po prostu udany dzień w pracy. Wszystkie
sukcesy, zarówno te większe jak i te drobne, warto celebrować. Świętuj razem z nami i weź udział w
konkursie!
Co należy zrobić? To proste! Zrób zdjęcie lub opisz, jak świętujesz ważne dla Ciebie wydarzenie.
Nagrodzimy autorów najciekawszych, najbardziej kreatywnych, śmiesznych lub wzruszających
odpowiedzi.
Najlepsze zgłoszenia wraz z podaniem imienia i nazwiska Zwycięzców zaprezentujemy na www.brw.pl
5. Sposób wysyłania zgłoszeń konkursowych: za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego
na dedykowanej stronie konkursowej https://www.brw.pl/konkurs-30-urodziny/
6. Tylko Zgłoszenia konkursowe przesłane w formie wskazanej powyżej biorą udział w Konkursie.
Zgłoszenia przesłane w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem portalu facebook.com lub
instagram.com nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest ponadto spełnienie poniższych wymogów łącznie:
a. Przesłanie zdjęcia lub/i udzielnie odpowiedzi na pytanie konkursowe spełniających
warunki wskazane w niniejszym § 5 za pomocą formularza zgłoszeniowego,
b. podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym (imię, nazwisko, adres email),
c. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, w tym również zapoznanie się z
Obowiązkiem informacyjnym zgodnie z art. 13 RODO,
8. Uczestnik Konkursu może dodać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń konkursowych, dokonując
każdorazowo oddzielnego Zgłoszenia, jednak może wygrać tylko jedną nagrodę w konkursie.
9. W momencie wysyłania Zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że Zgłoszenie to zostało
wykonane samodzielnie i Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych
do zdjęcia lub/i treści będącej przedmiotem Zgłoszenia. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną
odpowiedzialność w wypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzone zdjęcie lub
treść będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
10. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać
praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
11. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania
oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła
Komisję Konkursową. Komisja rozstrzyga także wątpliwości związane z Konkursem.
12. Komisja składa się z 4 członków powołanych przez Organizatora.
13. Komisja sporządza protokół z przebiegu Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia. Każdy Uczestnik może zapoznać
się z protokołem w siedzibie Organizatora: BLACK RED WHITE S.A., ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj.
14. Nagrody przyznawane są przez Komisję Konkursową po subiektywnej ocenie prac według kryteriów:
kreatywności, atrakcyjności wizualnej, jakości, poprawności gramatycznej, ortograficznej oraz stylistycznej
tekstu.
15. Komisja Konkursowa może nie przyznać żadnej lub części nagród, gdy całość lub część ze Zgłoszeń
konkursowych nie będzie w ocenie Komisji Konkursowej posiadać walorów, które pozwoliłyby
zakwalifikować je do uznania za najlepsze.
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16. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu na stronie
konkursowej https://www.brw.pl/konkurs-30-urodziny/ w formie listy wraz z podaniem imion i
nazwisk Zwycięzców.
17. Tylko 3 Zgłoszenia uznane przez Komisję za najlepsze (nagrodzone Nagrodą Główną) zostaną
opublikowane na stronie konkursowej https://www.brw.pl/konkurs-30-urodziny/, w przypadku
zdjęcia zawierającego wizerunek osób wyłącznie pod warunkiem przesłania przez autora zgody tych
osób na wykorzystanie ich wizerunku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego
regulaminu.
§ 6 Nagrody
1.

Nagrodami w Konkursie są:

NAGRODY GŁÓWNE za zajęcie miejsc od 1 do 3
Vouchery o wartości 10 000 zł każdy na zakup mebli kuchennych, sprzętu AGD i wyposażenia
dodatkowego kuchni z oferty Black Red White.
NAGRODY DODATKOWE za zajęcie kolejnych miejsc:
Za zajęcie 4 miejsca:
Zestaw wersalka + fotel Torino II w kolorze szarym marki UNIMEBEL o wartości 4 448 zł
Za zajęcie 5 i 6 miejsca:
Narożnik Loft w tkaninie Fancy 79 marki PUSZMAN o wartości 4 110 zł
Za zajęcie 7 miejsca:
Narożnik Hampton w tkaninie Riviera 38 marki PUSZMAN o wartości 3 499 zł
Za zajęcie 8 i 9 miejsca:
Narożnik Alofi w tkaninie Riviera 91 marki GAWIN MEBLE o wartości 3 399 zł
Za zajęcie 10 miejsca:
Zestaw 6 sprzętów kuchennych (mikser planetarny, blender próżniowy, blender ręczny, czajnik
elektryczny, toster, smoothie mixer) marki SENCOR o wartości 2 589,40 zł
Za zajęcie 11 i 12 miejsca:
Wersalka Liv w tkaninie Royal 16 marki GAWIN MEBLE o wartości 2 199 zł
Za zajęcie 13 miejsca:
Zestaw mikser planetarny + blender próżniowy marki SENCOR o wartości 1799,80 zł
Za zajęcie 14 miejsca:
Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba 694 marki iROBOT o wartości 1399 zł
Za zajęcie miejsc od 15 do 24
Zestaw 3 lamp Malo (wisząca, stołowa, podłogowa) marki BRITOP o wartości 1 307 zł
Za zajęcie miejsc od 25 do 35
Komplet garnków Prestige Plus (10 elementów) marki GERLACH o wartości 1 199 zł
Za zajęcie miejsc od 36 do 40
Pufa skórzana Kostka marki MEBLE BRYŁKA o wartości 840 zł
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Za zajęcie miejsc od 41 do 45
Pufa skórzana Ibiza marki MEBLE BRYŁKA o wartości 840 zł
Za zajęcie miejsc od 46 do 55
Lampa dekoracyjna Levels marki MARKSLOJD o wartości 649 zł
Za zajęcie miejsc od 56 do 58
Odkurzacz pionowy VM 8011 marki AMICA o wartości 649 zł
Za zajęcie miejsc od 59 do 68
Plafon Orbis LED marki LEDVANCE o wartości 549 zł
Za zajęcie miejsc od 69 do 73
Zestaw Steambox do pieczenia na parze marki TEKA o wartości 499 zł
Za zajęcie miejsc od 74 do 77
Poduszka Curem Relax marki HILDING marki TEKA o wartości 479 zł
Za zajęcie 78 miejsca:
Zestaw 5 noży Modern marki GERLACH o wartości 469 zł
Za zajęcie miejsc od 79 do 82
Odkurzacz pionowy VRT61814VR marki BEKO o wartości 399 zł
Za zajęcie miejsc od 83 do 97
Stolik Aviva marki HALMAR o wartości 317 zł
Za zajęcie miejsc od 98 do 117
Fotel obrotowy QG2 czarno-zielony marki SIGNAL MEBLE o wartości 219 zł
Za zajęcie miejsc od 118 do 127
Żelazko TDA 5028110 marki BOSCH o wartości 218 zł
Za zajęcie miejsc od 128 do 137
Komplet kołdra Eko 155x200 + poduszka Eko 70x80 marki WENDRE o wartości 139,98 zł
Za zajęcie miejsc od 138 do 167
Lampka biurkowa Galactic LED marki GTV o wartości 129 zł
Za zajęcie miejsc od 168 do 187
Podstawka pod laptop marki HALMAR o wartości 39 zł
2. Szczegółowe zasady realizacji Voucherów:
a) Vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup produktów i usług z oferty Black
Red White, w tym: pomiar i projekt wnętrza kuchennego, meble kuchenne, sprzęt AGD,
wyposażenie dodatkowe, transport, montaż.
b) Vouchery nie mogą być zamienione na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania
reszty w gotówce, przelewem lub w innej formie pieniężnej.
c) Vouchery można zrealizować w wybranych salonach sieci MEBLE-Black Red White Sp. z
o.o. Listę salonów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
d) Vouchery ważne są do końca 2021 r. Po upływie daty ważności Vouchery nie mogą
zostać zrealizowane.
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3.
4.
5.

6.
7.

e) Środki znajdujące się na Voucherze będą pobierane przez Sprzedawcę w salonie na
różnych etapach realizacji procesu zakupowego kuchni do momentu wyczerpania
środków.
f) Voucher może być realizowany tylko w jednym, wybranym przez Zwycięzcę salonie
MEBLE-Black Red White Sp. z o.o. Voucher nie może być realizowany jednocześnie w
kilku salonach.
g) Po otrzymaniu informacji o wygranej, Zwycięzca zobowiązuje się poinformować
Organizatora, w którym salonie MEBLE-Black Red White będzie realizować Voucher.
Informację o wybranym przez siebie salonie Zwycięzca powinien wysłać razem z
wypełnionym oświadczeniem wskazanym w §8.
h) Vouchery zostaną dostarczone do Zwycięzców w terminie do 28 dni roboczych po
uzyskaniu danych korespondencyjnych i otrzymaniu zgody RODO. Warunkiem
otrzymania nagrody jest podanie przez Zwycięzcę adresu do doręczenia nagrody na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz danych wskazanych w §8 ust. 3. Organizator
zastrzega, iż wysyłka nagrody poza granice Polski nie jest możliwa.
Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
Zwycięzca nie może domagać się zamiany przyznanej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny lub
rzeczowy.
Nagrody zostaną dostarczone do Zwycięzców w terminie do 28 dni roboczych po uzyskaniu danych
korespondencyjnych i otrzymaniu zgody RODO. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez
Zwycięzcę adresu do doręczenia nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz danych
wskazanych w §8 ust. 3, a w przypadku Nagrody Głównej o ile zgłoszenie konkursowe zawiera
zdjęcie z wizerunkiem osób - przesłanie przez Uczestnika zgody tych osób na wykorzystanie ich
wizerunku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego regulaminu. Organizator
zastrzega, iż wysyłka nagrody poza granice Polski nie jest możliwa.
Warunkiem wydania nagrody jest własnoręczne, czytelne podpisanie listu przewozowego lub dokumentu
WZ wraz z datą odebrania nagrody (protokół odbioru nagrody).
W przypadku, jeśli nie zaistnieją przesłanki do zwolnienia wartości przekazanej nagrody z podatku
dochodowego od osób fizycznych (w szczególności na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT)
Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem Zwycięzcom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Do wartości nagrody rzeczowej
zostanie dodana w takim przypadku nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie,
liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości nagrody rzeczowej i
pieniężnej (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej). Zwycięzca zgadza się, że
kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę
podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę. Zwycięzca jest
zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków
płatnika.
§7 Prawa Autorskie

1. Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu, Organizator nabywa od Zwycięzców Konkursu nieodpłatną,
niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na korzystanie ze Zgłoszenia Konkursowego (zwanego dalej utworem) według
uznania Organizatora, 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 lit. a.–f. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w
szczególności do korzystania z utworu dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na
następujących polach eksploatacji:
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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 utwór 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 utworu, w całości lub w części, w sposób inny niż określony
powyżej w lit. b.-publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, na stronie
internetowej organizatora w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i
serwisie Instagram;
d. wykorzystywanie utworu do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych
Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i
poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
e. wprowadzanie utworu w całości lub części do sieci teleinformatycznych,
telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet (w szczególności na portalach
społecznościowych) oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie utworu w całości
lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez
ograniczenia;
f. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń utworu na różne wersje
językowe oraz rozpowszechnianie utworu w każdym języku, na dowolnym nośniku.
2. Korzystanie z utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1 lit. a.–f. powyżej, może
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w
szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień,
animacji lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym
do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie utworu,
w tym na dodawanie do innych utworów (np. zdjęć, animacji, muzyki) i korzystanie w takiej formie z
utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1 lit. a.–f. powyżej,
3. Licencja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje prawo do udzielania dalszych
licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw,
zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia dla
Uczestnika z tego tytułu.
4. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania utworu, a odmowa rozpowszechniania nie
wymaga uzasadnienia.
5. Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
§ 8 Rozstrzygnięcie Konkursu
1.

2.

Wyłonienie Zwycięzców oraz ogłoszenie wyników Konkursu następuje maksymalnie do 7 dni
roboczych od zakończenia konkursu na stronie konkursowej na https://www.brw.pl/konkurs-30urodziny/
Organizator w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu prześle do Zwycięzcy na
wskazany adres e-mail wzór oświadczeń, które są konieczne do odbioru nagrody. Zwycięzca
Nagrody Głównej, o ile zgłoszenie konkursowe zawiera zdjęcie z wizerunkiem osób, otrzyma
również wzór zgody na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 1). Zwycięzca w terminie 5 dni od
daty otrzymania wiadomości e-mail powinien odesłać wypełnione oświadczenia, w formie skanu
lub zdjęcia, w wiadomości zwrotnej. Zwycięzca Nagrody Głównej wraz z danymi, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym o ile zgłoszenie konkursowe zawiera zdjęcie z wizerunkiem osób, przesyła
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3.

4.
5.
6.

zgodę osób wskazanych na zdjęciu do wykorzystania ich wizerunku, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
W celu odbioru nagrody Zwycięzca zobowiązuje się podać Organizatorowi następujące dane: imię i
nazwisko, dokładną datę urodzenia, adres zamieszkania (miasto, kod, nazwa ulicy i numer
domu/mieszkania), adres doręczenia nagrody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (jeśli jest inny niż
adres zamieszkania), prawidłowy identyfikator podatkowy (PESEL), nazwę i adres właściwego
urzędu skarbowego oraz, w celu ułatwienia dostawy towaru, numer telefonu.
Po otrzymaniu oświadczenia Organizator w ciągu 28 dni roboczych wysyła nagrodę na wskazany
adres korespondencyjny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z
przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o nagrodzie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia nagrody z uwagi na
podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. Organizator, w
przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, w terminie 10 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców,
podejmie ponowną próbę kontaktu celem ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku
możliwości nawiązania kontaktu, a w przypadku Zwycięzców Nagrody Głównej o ile zgłoszenie
konkursowe zawiera zdjęcie z wizerunkiem osób w przypadku braku przekazania zgody tych osób
na wykorzystanie ich wizerunku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego
regulaminu - nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie.
§ 9 Reklamacje

1.
2.

3.
4.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności
przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem.
Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, zawierające dane osobowe Uczestnika: dane
identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania wraz z uzasadnieniem, należy składać na piśmie i kierować
pod następujący adres najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu: BLACK RED
WHITE S. A. z siedzibą w Biłgoraju ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, z dopiskiem „Konkurs
urodzinowy BRW”.
Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. 2 niniejszego paragrafu nie będą
rozpatrywane.
Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania i
udzielać pisemnych odpowiedzi.
§ 10 Przetwarzanie danych osobowych
i Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

1.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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) Organizator informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych Uczestników jest „BLACK RED WHITE” S.A. z
siedzibą w Biłgoraju przy ul. Krzeszowskiej 63 (kod pocztowy: 23-400 Biłgoraj), wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089493, REGON 950411093, NIP
9181745428, kapitał zakładowy 151817140,00 zł opłacony w całości, (dalej jako
„Administrator”).
b. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, w
szczególności w zakresie uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz
w celu dokonania zmian w przetwarzanych danych, mogą oni kontaktować się z
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c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora, pod adresem e-mail:
Kontakt.IOD@brwsa.com.pl.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu, przesłania
nagród oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników wynikającego z uczestnictwa
w Konkursie jest zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. W zakresie, w jakim
przetwarzanie danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in.
przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Zwycięzcami zostaną usunięte
lub zanonimizowane w terminie miesiąca licząc od zakończenia Konkursu. Administrator
informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub
zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca
reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na
których opiera swoje twierdzenia.
Dane osobowe zwycięzców Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z
punktem poprzedzającym – z wyłączeniem danych, które będą niezbędne w celu
spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe,
ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody
zgodnie z Regulaminem).
Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z
punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub
innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych
postępowań sądowych lub administracyjnych.
Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać przekazane podmiotom
współpracującym z Administratorem przy organizacji konkursu z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo
do żądania poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych, bez
podania przyczyny. Każdy Uczestnik może również wnieść skargę do organu nadzorczego
w sytuacji niezgodnego z prawem ich przetwarzania.
W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celach
wskazanych w ust. c powyżej, a cofnięcie zgody uniemożliwi udział Uczestnika w
Konkursie.
§ 11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.02.2021 r. o godzinie 10:00, a jego treść dostępna jest w
siedzibie spółki „BLACK RED WHITE” S.A. oraz na stronie https://www.brw.pl/konkurs-30-urodziny/
2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie mogą wpływać na
interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 919-921 KC. Prawem właściwym dla zawarcia
Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej,
chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
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Załącznik nr 1.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku:
1. ……………………………………………………………. niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na
rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu ………………………………………..,
zgłoszonym do konkursu „Jak świętujesz ważne dla Ciebie wydarzenie?”, którego organizatorem
jest „BLACK RED WHITE” S.A., w następującym zakresie: dla celów promocyjno – reklamowych w
ramach działalności gospodarczej Organizatora poprzez zaprezentowanie wyników konkursu w
sieci Internet, w szczególności na stronie www.brw.pl, oraz mediach społecznościowych - o ile
publikacje bądź ich kontekst nie będą naruszały moich dóbr osobistych.
2. Zgoda została udzielona nieodpłatnie, na okres 1 roku od dnia zakończenia konkursu „Jak
świętujesz ważne dla Ciebie wydarzenie?”, którego organizatorem jest „BLACK RED WHITE” S.A..
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym oświadczeniu zastosowanie mają przepisy Ustawy
o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne postanowienia prawa polskiego.

……………………………………………………………….
(podpis)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „BLACK RED WHITE” S.A. z siedzibą pod
adresem ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj. W sprawach przetwarzania danych osobowych należy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail:
Kontakt.IOD@brwsa.com.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie wyrażonej powyżej
zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) w celu udziału osoby przesyłającej zdjęcia w konkursie „Jak świętujesz
ważne dla Ciebie wydarzenie?” do czasu rozstrzygnięcia konkursu oraz w celach promocyjno –
reklamowych, wskazanych w treści zgody przez okres trwania kampanii promocyjnej związanej z
wybranymi dziełami uczestników konkursu, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane
będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie
wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w konkursie.
4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do usunięcia
danych osobowych w sytuacjach wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO; prawo do sprostowania danych
osobowych; prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do
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Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Załącznik nr 2.
Nazwa salonu

Miejscowość

Ulica i numer

Województwo

Salon Meblowy Black Red White
Salon Meblowy Black Red White

Andrychów
Bełchatów

Krakowska 83L
Czapliniecka 3 Pawilon Handlowy ESTAKADA

małopolskie
łódzkie

Salon Meblowy Black Red White

Będzin

Marsz. J. Piłsudskiego 105 (w pobliżu M1)

śląskie

Salon Meblowy Black Red White

Białogard

Wojska Polskiego 62-63

zachodniopomorskie

Salon Meblowy Black Red White

Białystok

Produkcyjna 88

podlaskie

Salon Meblowy Black Red White

Bielsko Biała

Warszawska 180

śląskie

Salon Meblowy Black Red White

Bolesławiec

Staroszkolna 12

dolnośląskie

Salon Meblowy Black Red White

Bydgoszcz

Fordońska 258

kujawsko-pomorskie

Salon Meblowy Black Red White

Bydgoszcz

Toruńska 101 (CH TESCO)

kujawsko-pomorskie

Salon Meblowy Black Red White

Chełm

Kolejowa 59/61

lubelskie

Salon Meblowy Black Red White

Chorzów

Drogowa Trasa Średnicowa 50 (obok Castoramy)

śląskie

Salon Meblowy Black Red White

Częstochowa

Kiedrzyńska 9

śląskie

Salon Meblowy Black Red White

Dachnów

Lwowska 47

podkarpackie

Salon Meblowy Black Red White

Elbląg

Pułkownika Stanisława Dąbka 134

warmińsko-mazurskie

Salon Meblowy Black Red White

Gdańsk

Odyseusza 1 (obok Castoramy)

pomorskie

Salon Meblowy Black Red White

Gdynia

Kcyńska 27C

pomorskie

Salon Meblowy Black Red White

Głogów

J. Piłsudskiego 4

dolnośląskie

Salon Meblowy Black Red White

Gniezno

Kiszkowska 8

wielkopolskie

Salon Meblowy Black Red White

Grudziądz

Macieja Rataja 2

kujawsko-pomorskie

Salon Meblowy Black Red White

Inowrocław

S. Staszica 67

kujawsko-pomorskie

Salon Meblowy Black Red White

Jelcz-Laskowice

Inżynierska 3

dolnośląskie

Salon Meblowy Black Red White

Jelenia Góra

Grunwaldzka 16

dolnośląskie

Salon Meblowy Black Red White

Jelenia Góra

Wiejska 66

dolnośląskie

Salon Meblowy Black Red White

Kalisz

Wojska Polskiego 4A

wielkopolskie

Salon Meblowy Black Red White

Kraków

Pilotów 6

małopolskie

Salon Meblowy Black Red White

Kraków

Zakopiańska 58a

małopolskie

Salon Meblowy Black Red White

Krasnystaw

Poniatowskiego 50

lubelskie

Salon Meblowy Black Red White

Kraśnik

Kolejowa 12

lubelskie

Salon Meblowy Black Red White

Krosno

K. Pużaka 49

podkarpackie

Salon Meblowy Black Red White

Legnica

Grunwaldzka 9

dolnośląskie

Salon Meblowy Black Red White

Lubartów

Nowodworska 20

lubelskie

Salon Meblowy Black Red White

Lublin

Diamentowa 8

lubelskie

Salon Meblowy Black Red White

Lublin

Spółdzielczości Pracy 88

lubelskie

Salon Meblowy Black Red White

Łęczna

Przemysłowa 21

lubelskie

Salon Meblowy Black Red White

Łódź

Brukowa 4

łódzkie

Salon Meblowy Black Red White

Łódź

J. Piłsudskiego 133C

łódzkie

Salon Meblowy Black Red White

Mielec

W. Szafera 33 (CH Smoczka)

podkarpackie

Salon Meblowy Black Red White

Mielec

Wojska Polskiego 3

podkarpackie

Salon Meblowy Black Red White

Nisko
Nowy Dwór
Mazowiecki

Sandomierska 18B

podkarpackie

Mazowiecka 11

mazowieckie

Salon Meblowy Black Red White
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Salon Meblowy Black Red White

Nowy Sącz

Zielona 27

małopolskie

Salon Meblowy Black Red White

Olsztyn

W. Sikorskiego 2B

warmińsko-mazurskie

Salon Meblowy Black Red White

Ostrów Wielkopolski

Poznańska 44

wielkopolskie

Salon Meblowy Black Red White

Pabianice

Stary Rynek 23

łódzkie

Salon Meblowy Black Red White

Piła

Poznańska 22B

wielkopolskie

Salon Meblowy Black Red White

Piotrków Trybunalski

Kostromska 46

łódzkie

Salon Meblowy Black Red White

Płock

Gen. Władysława Sikorskiego 10

mazowieckie

Salon Meblowy Black Red White

Poniatowa

Szkolna 4

lubelskie

Salon Meblowy Black Red White

Poznań

Krzywoustego 68 (CH Giant)

wielkopolskie

Salon Meblowy Black Red White

Poznań

Serbska 9

wielkopolskie

Salon Meblowy Black Red White

Pruszcz Gdański

Grunwaldzka 115

pomorskie

Salon Meblowy Black Red White

Przemyśl

Lwowska 17A

podkarpackie

Salon Meblowy Black Red White

Puławy

Kochanowskiego 4

lubelskie

Salon Meblowy Black Red White

Radom

T. Mazowieckiego 7

mazowieckie

Salon Meblowy Black Red White

Rzeszów

T. Rejtana 67 (CH Nova)

podkarpackie

Salon Meblowy Black Red White

Sandomierz

Wiśniowa 2A

świętokrzyskie

Salon Meblowy Black Red White

Siedlce

Brzeska 134, (C.H. Arche)

mazowieckie

Salon Meblowy Black Red White

Skarżysko Kamienna

Legionów 117

świętokrzyskie

Salon Meblowy Black Red White

Słupsk

A. Madalińskiego 1-1A

pomorskie

Salon Meblowy Black Red White
Salon Meblowy Black Red White

Stargard
Szczecin

Pierwszej Brygady 18A
Hangarowa 13 (CH Top Shopping)

zachodniopomorskie
zachodniopomorskie

Salon Meblowy Black Red White

Szczecin

Kwiatowa 1

zachodniopomorskie

Salon Meblowy Black Red White

Tarnów

Błonie 2 (C. H. Echo)

małopolskie

Salon Meblowy Black Red White

Toruń

J. Lelewela 33 (Galeria Wnętrz AMC)

kujawsko-pomorskie

Salon Meblowy Black Red White

Wałbrzych

Wrocławska 18

dolnośląskie

Salon Meblowy Black Red White

Warszawa

Głębocka 13 (CH Targówek)

mazowieckie

Salon Meblowy Black Red White

Warszawa

Górczewska 212 / 226 (CH Tesco)

mazowieckie

Salon Meblowy Black Red White

Warszawa

Popularna 75 (obok Castoramy)

mazowieckie

Salon Meblowy Black Red White

Warszawa

Towarowa 22 (CH Jupiter)

mazowieckie

Salon Meblowy Black Red White

Wejherowo

Gdańska 21

pomorskie

Salon Meblowy Black Red White

Włodawa

Żołnierzy WIN 18

lubelskie

Salon Meblowy Black Red White

Wołomin

Geodetów 2

mazowieckie

Salon Meblowy Black Red White

Wrocław

Krakowska 51/69 (CH Family Point)

dolnośląskie

Salon Meblowy Black Red White

Wrocław- Bielany

Czekoladowa 24

dolnośląskie

Salon Meblowy Black Red White

Zabrze

M. Mielżyńskiego 3 (obok Makro)

śląskie

Salon Meblowy Black Red White

Zamość

Starowiejska 12A

lubelskie
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