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REGULAMIN 
konkursu „Walentynki w Kuter Porcie” 

 
§ 1 

 
1. Niniejszy Regulamin Konkursu „Walentynki w Kuter Porcie”, zwany dalej Regulaminem, określa 
warunki oraz zasady Konkursu „Walentynki w Kuter Porcie”, zwanego dalej Konkursem. 

2. W Konkursie uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych zwani dalej Uczestnikami. Zgoda powinna być okazana do wglądu na żądanie. 

3. Uczestnicy muszą posiadać osobisty profil na portalu społecznościowym Facebook. Dane profilu na 
portalu społecznościowym Facebook muszą umożliwiać nawiązanie kontaktu z jego właścicielem. 

4. Organizatorem Konkursu jest firma Kuter Port Boguta sp.j., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 
6832119016, zwana dalej Organizatorem. 

5. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje 
jego postanowienia. 

6. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia pary w Restauracji Kuter Port w dniach 12-
14.02.2022 r. w godzinach działania Restauracji oraz zamieszczenie go w poście na profilu jednej z 
osób będących na zdjęciu z zachowaniem warunków określonych w § 1 pkt. 7  

7. Warunki udziału w konkursie: 

a) fizyczna obecność i wykonanie zdjęcia w Restauracji Kuter Port (jak określono w § 1 pkt. 6); 

b) skorzystanie z oferty walentynkowej Restauracji Kuter Port (menu na 
https://kuterport.pl/restauracja/menu-walentynkowe/) w terminie określonym w § 1 pkt. 6 oraz 
zachowanie paragonu do wglądu Organizatora; 

c) oznaczenie we własnym poście konkursowym profilu Organizatora lub wskazanie lokalizacji w 
serwisie Facebook; 

d) dodatkowo należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na profilu 
https://www.facebook.com/kuterport.nieznanowice wpis o treści „Biorę udział w konkursie” i wkleić 
przy tej treści linka do swojego posta (zgłaszanego do konkursu) zamieszczonego na swoim profilu w 
serwisie Facebook.  

 
§ 2 

 
1. Konkurs trwa w dniach 12-14 lutego 2022 r. w godzinach działania Restauracji. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie wpisy spełniające warunki określone § 1 pkt. 6 i 7, 
zamieszczone na portalu Facebook w czasie trwania Konkursu. Wpisy zamieszczone po okresie 
trwania Konkursu nie będą uwzględniane. 

5. Każdy Uczestnik może dokonać jednego wpisu. Jeśli ten sam Uczestnik dokona więcej wpisów, 
pod uwagę będzie brany wpis najwcześniejszy.  
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6. Wpisy muszą być wpisami autorskimi. 
 

§ 3 
 

1. Wpisy, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie nie będą brać udziału w 
Konkursie. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo zdyskwalifikowania i pominięcia wpisów konkursowych, które 
naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje lub w inny sposób pozostają w sprzeczności z zasadami 
współżycia społecznego. Wpisy nie mogą naruszać dóbr osobistych osób trzecich. 

 
§ 4 

 
1. Organizator Konkursu powołuje Jury w składzie trzyosobowym. Jury wyłonione będzie spośród 
pracowników Organizatora. Zadaniem Jury będzie ocena wpisów konkursowych oraz czuwanie nad 
prawidłowym przebiegiem Konkursu. 

2. Jury dokona oceny zamieszczonych wpisów w ramach Konkursu, spełniających jego warunki. 
Kryteriami oceny wpisów konkursowych będą: zachowanie tematu Konkursu, estetyka wpisu, 
kreatywność oraz oryginalność. Ocena pracy ma charakter subiektywny. 

3. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega zmianie. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na stronie 
internetowej Organizatora pod adresem https://kuterport.pl oraz na profilu Organizatora na portalu 
społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/kuterport.nieznanowice. 
 

§ 5 
 

1. Organizator przewiduje następującą nagrodę, dalej: Nagroda, dla laureata Konkursu: Vouchera do 
Restauracji Kuter Port o wartości 100,00 zł. 
 
2. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę ani na innego rodzaju świadczenia pieniężne. 

3. Po zakończeniu Konkursu i ogłoszeniu jego wyników, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem, 
któremu przyznano Nagrodę za pośrednictwem portalu Facebook. Niemożność nawiązania kontaktu z 
laureatem Konkursu w terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników powoduje, że przyznana mu 
Nagroda przepada i przyznana zostaje uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce. W razie potrzeby 
Jury dokona uzupełniającego wyboru laureata, jeżeli nagroda nie zostanie skutecznie przyznana w 
trybie określonym w niniejszym Regulaminie. 

4. Po otrzymaniu Nagrody laureat zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o odbiorze Nagrody. 
Nagroda zostanie przygotowana do odbioru w Restauracji Kuter Port.  

§ 6 

1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym autorem wpisu konkursowego i przysługują mu autorskie 
prawa osobiste i wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do zamieszczonego wpisu. 

2. Uczestnik oświadcza, że:  
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a) może rozporządzać prawami autorskimi do wpisu;  

b) wpis konkursowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób 
trzecich;  

c) wpis konkursowy nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją wpisu osób trzecich.  

§ 7 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Kuter Port Boguta sp.j., Nieznanowice 
50, 32-420 Gdów, NIP: 6832119016, e-mail: marketing@kuterport.pl, tel. +48 12 385 85 55. 

2. W sprawach związanych z danymi Uczestnika należy kontaktować się z bezpośrednio z 
Administratorem bądź pracownikiem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych. 

3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu na podstawie 
wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 
lit. a) oraz lit. b) 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). Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe 
Uczestników: dane dostępne na profilu Facebook, a jeśli będzie to niezbędne, również imię i 
nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

4. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji 
zamierzonego celu i współpracy z Administratorem, w tym uczestnictwa w Konkursie i otrzymania 
Nagród. Brak podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w Konkursie lub przyznania 
Nagrody. 

5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione innym odbiorcom. Administrator wskazuje 
następujące kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty prowadzące systemy płatności 
elektronicznej, podmioty świadczące obsługę prawną, usługi pocztowe. Dane udostępniane będą w 
oparciu o zawarte z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją uprawnień wynikających z czynności 
prawnej, w tym także realizacją obowiązków podatkowych i księgowych, jednakże nie dłużej niż jest 
to niezbędne dla osiągnięcia celu, dla którego dane są przetwarzane. Dane zbędne będą systematycznie 
usuwane w sposób uniemożliwiający ich dalsze wykorzystanie. 
 
7. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody. 
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9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania i 
ochrony danych osobowych. 
 
10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 
 
11. Stosownie do art. 15 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Uczestnik jest uprawniony do 
uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Uczestnika dotyczące, 
a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 
2016/679 za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę 
w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się 
o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie 
stosowaną drogą elektroniczną 
 

§ 8 
 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin dostępny jest na 
stronie internetowej Organizatora www.kuterport.pl. 
 
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy prawa, a w 
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 
 
3. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu z ważnych przyczyn. O odwołaniu Konkursu i 
przyczynach takiej decyzji Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem 
https://kuterport.pl/ oraz na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/kuterport.nieznanowice. Odwołanie Konkursu z ważnych przyczyn nie 
powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie Organizatora. 
 
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.02.2022 r. 
 
6. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu powinny być stwierdzone pismem. O zmianach Regulaminu 
Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem https://kuterport.pl/ oraz na 
swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/kuterport.nieznanowice. 
 
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie realizacji postanowień niniejszego Regulaminu będą 
rozpoznawane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 
 
8. Koszty przeprowadzenia Konkursu ponosi Organizator. 

 


