
REGULAMIN KONKURSU 

„30 nagród na 30 lecie firmy Gold Drop” (dalej: „regulamin”) 

I Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą. " 30 nagród na 

30 lecie firmy Gold Drop” (dalej: „Konkurs”). 

2. Konkurs jest prowadzony poprzez: fanpage Gold Drop Polska, dostępny pod adresem 

https://www.facebook.com/golddroppolska/ oraz na  profilu Instagram Gold Drop, dostępnym pod 

adresem https://www.instagram.com/golddrop_polska/ 

3. Organizatorem Konkursu jest firma „Gold Drop“ Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej (34-600) przy 

ulicy Rzecznej 11D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000065063, NIP 737-000-36-49 (dalej: „Organizator”) kontakt: 

tel. 18 3301610, e-mail: marketing@golddrop.com.pl 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 

administrowany, ani organizowany przez portal Facebook czy Instagram. 

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Fundatorem nagród w konkursie jest „Gold Drop“ Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej (34-600) 

przy ulicy Rzecznej 11D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000065063, NIP 737-000-36-49. Nagrody wydawane są przez 

Organizatora. 

7. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, 

jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z 

zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie 

uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora. 

II Uczestnicy konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, za zastrzeżeniem pkt 2 poniżej (dalej: „Uczestnik”), która ma: 

a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) konto na serwisie społecznościowym Instagram lub Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie 

z Instagram i Facebook przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione. 

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie 

tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w 

Konkursie. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów 

związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. 

Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracownika należy rozumieć osobę zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. 

5. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie zobowiązana jest spełnić wszystkie warunki wskazane w 

niniejszym regulaminie oraz wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt III regulaminu. 

 

https://www.facebook.com/golddroppolska/
https://www.instagram.com/golddrop_polska/


III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa 

1. Wykonanie zadania konkursowego polega na: polubieniu posta Organizatora informującego o 

konkursie oraz własnoręcznym zrobieniu zdjęcia/i lub napisaniu komentarza z produktem z 

asortymentu Organizatora i zamieszczenie go w komentarzu pod postem konkursowym. 

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w pkt 3 poniżej.  

2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 23.06.2021r. 

3. Zgłoszenie – warunki:  

a) Zakup dowolny produkt/produkty z asortymentu firmy Gold Drop w terminie od 23.06.2021r. 

do 31.08.2021r. za kwotę minimalną 10 zł brutto /dziesięć złotych brutto/, koniecznie zachowaj 

paragon lub inny dowód zakupu. 

b) Konkurs organizowany będzie równocześnie na platformie Facebook i Instagram. Można 

zwiększyć swoją szansę na wygraną i dodać zgłoszenia na obu platformach, pod warunkiem że 

zgłoszenia będą się od siebie różnić.  

ZASADY KONKURSU NA FACEBOOKU: 

I. Kup dowolny produkt z asortymentu firmy Gold Drop za minimum 10 zł brutto w okresie od 23.06.2021r. 

do 31.08.2021r. i zachowaj paragon.  

II. Zrób ciekawe zdjęcie zakupionego produktu i dodaj je w komentarzu pod postem konkursowym. Napisz 

krótko dlaczego wybierasz produkty do sprzątania od Gold Drop. 

III. Nie możesz użyć tego samego zdjęcia i opisu co na Instagramie. 

 

 

ZASADY KONKURSU NA INSTAGRAMIE: 

I. Kup dowolny produkt z asortymentu firmy Gold Drop za minimum 10 zł brutto w okresie od 

23.06.2021r. do 31.08.2021r. i zachowaj paragon.  

II. Dodaj post ze zdjęciem naszego produktu na swój profil. Napisz krótko dlaczego wybierasz produkty do 

sprzątania od Gold Drop. Dodaj hasztagi #30latgolddrop #golddrop_polska.  

III. Nie możesz użyć tego samego zdjęcia i opisu co na Facebooku. 

c) Koniecznie zachowaj paragon lub inny dowód zakupu, będzie on niezbędny do okazania przy 

odbiorze nagrody. 

d) UWAGA: brak dowodu zakupu uniemożliwi przekazanie nagrody. 

4. Zgłoszenie konkursowe, o którym mowa w pkt. 3 musi być użyte tylko na potrzeby w/w konkursu. 

Treści, które były przedmiotem innego konkursu będą powodem do odmowy zarejestrowania 

Uczestnika. 

5. Uczestnik oświadcza, że korzystanie przez spółkę ze zgłoszenia konkursowego nie będzie naruszać 

praw osób trzecich. 

6. W wypadku podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Spółce na drodze procesu o 

naruszenie praw autorskich do zgłoszenia konkursowego lub praw do wizerunku w związku z 

korzystaniem przez Spółkę z odpowiedzi konkursowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

regulaminu, Uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Spółki i 

zwolnić go z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone 

roszczenia powoda wraz z innymi kosztami. 

7. Organizator wybiera spośród zgłoszeń Uczestników Konkursu z Facebook GD i Instagram GD, 

którzy polubią post konkursowy oraz zamieszczą komentarz/zdjęcie , łącznie 30 (trzydzieści) 

najciekawszych i najbardziej kreatywnych zdjęć, jednocześnie zgodnych z tematem konkursu. 

8. W trakcie konkursu w tym w pracach konkursowych zakazuje się używania słów oraz symboli 

powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za 



obraźliwe, a także używania treści o charakterze pornograficznym lub określeń mogących 

powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację 

(np. rasa, orientacja seksualna), bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności 

dóbr osobistych i praw autorskich). 

9. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 31.08.2021r. do godz. 23.59. 

  

10. Nagrody w konkursie:  

a) 3 x rower – nagroda I stopnia 

b) 3 x torba na laptopa  - nagroda II stopnia 

c) 3 x listonoszka męska – nagroda III stopnia 

d) 3 x torebka damska – nagroda III stopnia 

e) 3 x portfel męski – nagroda IV stopnia 

f) 3 x kosmetyczka damska - nagroda IV stopnia  

g) 10 x pakiet środków czystości Eco Line – nagroda V stopnia 

h) 2 x kubek firmowy – nagroda VI stopnia 

 

11. Organizator przyzna nagrody 30 (trzydziestu) uczestnikom, a wyniki opublikuje w odpowiedzi na 

komentarz do konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od 

zakończenia konkursu. 

12. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. 

13. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości 

prywatnej na portalu Facebook i/lub Instagram potwierdzenia chęci odebrania nagrody oraz 

następujących danych: 

a) Adres e-mail 

b) Imię i nazwisko 

c) Data urodzenia 

d) Adres zamieszkania 

e) Telefon kontaktowy 

f) Zdjęcie/scan paragonu lub faktury zakupowej potwierdzającej zakup produktu z firmy Gold 

Drop na kwotę minimum 10 zł brutto wraz z nr dokumentu oraz datą.  

14. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 13 w ciągu 48 godzin od dnia ogłoszenia wyników w 

konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.  W  takim 

przypadku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, 

który zgłosił na Konkurs kolejną najlepszą Pracę Konkursową, po Pracach Konkursowych 

Zwycięzców.  

15. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą lub kurierem do 14 dni od dnia otrzymania 

potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 13 

16. Zgłaszając Pracę Konkursową na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji 

niewyłącznej na wykorzystanie Pracy Konkursowej, na następujących polach eksploatacji: w 

zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem, w zakresie rozpowszechniania w celach reklamowych i 

promocyjnych: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (materiały reklamowe w prasie, gazetki, 

rozpowszechnianie w sieci Internet – www.golddrop.eu oraz na Fanpage’u Organizatora w serwisie 



społecznościowym Facebook i Instagram. Licencja jest udzielona na okres: 5 lat, bez ograniczeń co 

do terytorium. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji.  

17. Jeżeli na Pracy Konkursowej został utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik, na zasadach 

określonych w pkt 16 powyżej, udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na wykorzystanie 

wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej, w zakresie określonym w pkt 16 powyżej.  

18. Jeżeli na Pracy Konkursowej został utrwalony wizerunek także innych niż Uczestnik osób, 

Uczestnik może zgłosić na Konkurs taką Pracę Konkursową tylko, jeżeli uzyskał zgodę od osób, 

których wizerunek został utrwalony na Pracy Konkursowej, na wykorzystanie ich wizerunku w 

zakresie określonym w pkt 16 powyżej, z prawem do udzielenia Organizatorowi dalszej zgody. W 

takiej sytuacji Uczestnik, udziela Organizatorowi dalszej zgody na wykorzystanie wizerunku osoby 

utrwalonego na Pracy Konkursowej, w zakresie wskazanym w pkt 16 powyżej.  

19. Z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej 

Zwycięzcy, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, w zakresie 

rozpowszechniania w celach reklamowych i promocyjnych: publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (materiały 

reklamowe w prasie, gazetki, rozpowszechnianie w sieci Internet – www.golddrop.eu oraz na 

Fanpage’u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram). 

IV Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez komentujących na jego 

profilu pod postem informującym o konkursie, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku pozyskania 

informacji o naruszeniu regulaminu odpowiedzi konkursowych portalu Facebook i/lub Instagram 

lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do 

usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and takedown).  

2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu oraz 

postanowień regulaminu serwisu Facebook i Instagram w zakresie, w jakim wyraził zgodę w 

procesie rejestracji profilu użytkownika. 

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku naruszenia przez Uczestnika 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulaminu a także w razie: 

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebook i/lub Instagram i tworzenie konta dla innej 

osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia, 

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebook i/lub Instagram, 

c) zablokowania konta użytkownika na Facebook i/lub Instagram, 

d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia, 

e) używania w odpowiedziach na pytanie konkursowe słów powszechnie uznanych za 

niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym 

Organizatora, 

f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich 

oznaczeniami, 

g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie 

zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook i/lub Instagram, 



h) cofnięcia zgód na przetwarzanie lub publikację danych osobowych, zgłoszenie żądania 

usunięcia danych albo sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub ograniczenia przetwarzania 

danych. 

4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich 

zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle 

uczestnikowi  w wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram albo drogą mailową na 

adres wskazany na profilu Facebook i/lub Instagram, jak również pocztową, o ile uczestnik 

udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook i/lub Instagram  

V Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, wydaniem 

nagród, rozpatrywaniem reklamacji oraz celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami 

Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Organizatora osobowych 

na podstawie art. 6 ust. 1 p. f 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). Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na GOLD DROP (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wypełnienie 

obowiązków związanych z wysyłką nagród dla Zwycięzców wystawianie i przechowywanie 

dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym 

w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych.    

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie oraz wydania nagrody. 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepis prawa 

wówczas podanie danych jest obowiązkowe.  

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator i Facebook lub Instagram.  

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń 

Uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe Zwycięzców mogą być jednak 

przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami 

prawa. 

5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, 

której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo dostępu do 

treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

6. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego 

szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego 

interesu administratora danych osobowych. GOLD DROP nie będzie już przetwarzać tych danych 

osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, lub wykaże istnienie podstawy 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7. Realizacja praw Uczestnika, określonych w pkt V jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego 

wniosku na adres korespondencyjny lub e-mailowy wskazany w pkt I. 3 Regulaminu. 

8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych GOLD 

DROP podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego wyżej wymienionych celów, 

w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji systemów 



informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników 

Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi 

pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym Organizatora 

Konkursu prawnie. 

9. Więcej informacji na temat zasad przestawania danych osobowych przez Organizatora znajduje się 

na stronie www.golddrop.eu 

10. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na Facebook i Instagramie znajdują się w opisie 

profilu pod linkiem https://www.facebook.com/golddroppolska/. 

VI Tryb składania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez 

uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w 

ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu. 

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające 

udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji. 

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile 

uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną. 

4. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji 

muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook lub Instagram. 

5. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia 

roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania 

reklamacyjnego. 

VII Postanowienia końcowe 

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 23.06.2021r. do 31.08.2021r. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji postanowień regulaminu rozstrzyga 

Organizator. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.golddrop.eu  przez cały czas trwania Konkursu. 

Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.  

5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

https://www.facebook.com/golddroppolska/
http://www.golddrop.eu/

