§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą jest firma BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA "BEFADO" S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Sempołowskiej 51, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000819803,
kapitał zakładowy 12.000.000,00 zł, NIP: 5470169265, REGON: 000048716, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu oraz reklamacji.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal Facebook.
Organizator zwalnia portal Facebook z odpowiedzialności za działania uczestników.
4. Konkurs przeprowadzany jest na profilu Befado w portalu Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/ObuwieBefado (zwanym dalej „Fanpage”).
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego Fanpage'u.
§2 Zasady organizacji Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 4.12.2020 (godzina 8.05) i kończy z dniem 13.12.2020 roku
(godz. 23:59).
2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W Konkursie nie mogą ̨ brać udziału pracownicy lub członkowie organów Organizatora,
członkowie Jury, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.
§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu
Cywilnego oraz:
a) będące osobami pełnoletnimi i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
b) lub będące osobami powyżej 13 roku życia i poniżej 18 roku życia posiadającymi
ograniczoną zdolność do czynności prawnych - za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia z kont osobowych Facebook, w których
Uczestnik podpisał się prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Zgłoszenia z kont fikcyjnych,
podpisanych pseudonimem lub inicjałami nie wezmą udziału w finale konkursu.
3. Uczestnikowi zabrania się logowania z wielu różnych kont w celu wpłynięcia na wyniki.
Konsekwencją takiego postępowania jest całkowite wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz
równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź. W razie wysłaniu większej ilości
odpowiedzi – druga i kolejne zostaną uznane za niebyłe.

§4 Przebieg Konkursu
W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zamieścić pod postem konkursowym
w ramach Fanpage’a komenatrz (odpowiedź), w ramach którego znajdzie się:
1) zdjęcie wykonane w 2020 r.
2) komentarz – wskazujący, dlaczego Uczestnik wybrał włąśnie to zdjęcie.
3) oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu, np. o treści: „Oświadczam,
że zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin Konkursu "Najpiękniejsze wspomnienie
z roku 2020”. Alternatywnie, oświadczenie takie można przesłać Organizatorowi także
w inny sposób – np. w wiadomości prywatnej, pocztą elektroniczną itd.
§5 Prawa
1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi i tym samym wykluczenia
Uczestnika z Konkursu, jeżeli nie będzie ono spełniać warunków Regulaminu oraz gdy
naruszać będzie interes innych osób lub Organizatora.
2. Dokonując wyboru odpowiedzi zasługującej na nagrodę główną, Jury będzie się kierować
swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę pomysłowość w zrealizowaniu zadania
konkursowego. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Jeśli Organizator stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości w przebiegu Konkursu, ma prawo
do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub zakończenia Konkursu przed czasem
podanym w §2.
§6 Rozwiązanie Konkursu i nagrody
1. Informacja o wygranej Uczestników wraz z danymi kontaktowymi do Organizatora zostanie
wysłana do nich w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook w ciągu dwóch dni
roboczych od zakończenia Konkursu. Informacja o zwycięzcy nagrody głównej zostanie
podana na Fanpage'u.
2. Uczestnicy, którym przysługuje nagroda zobowiązani są do przesłania swoich danych
osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu w terminie 7
dni od ogłoszenia wyników Konkursu w wiadomości prywatnej na fanpage'u Organizatora.
Niewysłanie danych w określonym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nagrody
przez Uczestnika.
3. Nagrodami w Konkursie są:
a) I miejsce: 200 zł - BON PODARUNKOWY Befado
b) II miejsce : 150 zł - BON PODARUNKOWY Befado
c) III miejsce 100 zł - BON PODARUNKOWY Befado
d) IV miejsce : 50 zł - BON PODARUNKOWY Befado
e) Miejsca od V do X - KUBEK FIRMOWY Befado
4. Uczestnicy, którym zostaną przyznane Nagrody stanowiące bony podarunkowe (miejsce od
I do IV) – mogą zrealizować przedmiotowe bony w wybranych sklepach partnerskich
Befado, podanych na liście pod wskazanym linkiem lub w sklepie firmowym Befado
w Bielsku-Białej ul. Sempołowskiej 5. Bonu nie można wymienić na gotówkę lub wypłacić
niewykorzystanej kwoty.
5. Uczesrtnicy, którym zostaną przyznane nagrody pocieszenia ( miejsca od 5 do 10 ), tj. kubki
firmowe Befado – otrzymają przedmiotowe nagrody drogą pocztową lub kurierem lub też
osobiście odbiorą w sklepie firmowym Befado w Bielsku-Białej (według swego wyboru).

6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
7. Koszt wysyłki pokrywa Organizator.
8. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do
przekazania jej innej osobie.
9. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie,
zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
10. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania, telefonu) może być przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody
w przypadku wygranej.
11. Nagroda dla zwycięzcy zostanie wysłana w terminie wskazanym przez Organizatora,
nie później niż 30 dni od otrzymania danych Uczestnika. Ze względu na okres świąteczny
nagrody mogą zostać wysłane w styczniu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) brak dostarczonych informacji o nagrodzie spowodowane podaniem przez Uczestnika
nieprawidłowych lub niepełnych danych potrzebnych do kontaktu z Laureatem,
b) niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po
stronie Uczestnika.
13. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
§7 Jury konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Zwycięzców Konkursu wybiera Jury złożone z przedstawicieli Organizatora.
Decyzje podejmowane są większością głosów. W przypadku remisu, decydujący
głos ma Przewodniczący Jury.
Przewodniczącego wybiera Jury spośród swojego grona, większością głosów.
Decyzje Jury są ostateczne.
§8 Ochrona danych osobowych

Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że:
1) administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
2) dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 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 [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) - przez okres czasu
trwania konkursu oraz jego rozliczenia.
3) podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
 przeprowadzenie konkursu zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika regulaminem
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - związany
zwłaszcza z prowadzeniem z Uczestnikiem korespondencji, obsługą reklamacji,
podejmowaniem ew. działań windykacyjnych itd.
4) podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne – z tym że niezbędne do udziału
w Konkursie.

5) Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie
przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
6) Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie
w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na
podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące
infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi
związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności,
banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie
obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
7) Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje
Uczestnikowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub
gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
8) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych
Uczestników, zawarte są w ogólnych warunkach przetwarzania danych osobowych
przez Organizatora. (https://www.befado.pl/pomoc/ogolne-warunki-przetwarzaniadanych-osobowych/)
§9 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy składać na piśmie w terminie 60
(słownie: sześćdziesięciu) dni od daty ogłoszenia wyników (decyduje data stempla
pocztowego) na adres: Bielskie Zakłady Obuwia Befado S.A. ul. Sempołowskiej 51, 43-300
Bielsko-Biała. Reklamacje zgłaszane po terminie lub w innej formie niż pisemna nie będą
rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator poinformuje Uczestnika pisemnie,
na adres podany w reklamacji, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora.
§10 Prawa autorskie
1. Uczestnik konkursu, dokonując zgłoszenia (wysyłając odpowiedź) - oświadcza jednocześnie
że jest autorem wszystkich zdjęć przesłanych Organizatorowi (zgodnie z §4 powyżej).
Korzystanie ze zdjęć przez Organizatora w zakresie wskazanym w §10 ust. 2 poniżej nie
spowoduje naruszenia praw jakichkolwiek osób trzecich. Dotyczy to w szczególności
autorskich praw majątkowych, prawa do wizerunku lub praw i dóbr osobistych.
2. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania ze zdjęć
przesłanych wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie (dalej: utwory) - na czas nieokreślony,
bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Licencja obejmuje wszelkie pola eksploatacji,
istniejące w chwili jej udzielenia, w tym zwłaszcza: utrwalanie lub zwielokrotnianie za
pomocą dowolnej techniki, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie (w tym zwłaszcza

przez internet) itd. Organizator uprawniony jest w szczególności do zamieszczenia utworów
w obrębie prowadzonych serwisów internetowych, materiałów promocyjnych itd. Nadto,
Organizator ma prawo do dokonywania dowolnych zmian w utworach oraz
rozpowszechniania powstałych opracowań.
3. Uczestnik niniejszym:
a) wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora wizerunku Uczestnika,
utrwalonego na zdjęciach przesłanych wraz ze zgłoszeniem udziału w Konkursie w zakresie wskazanym w §10 ust. 2 powyżej.
b) oświadcza iż analogiczną zgodę, jak zawarta w lit. a, wyraziły inne osoby, uwidocznione
na zdjęciach przesłanych Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem udziału w Konkursie.
W związku z tym Uczestnik na żądanie Organizatora niezwłocznie wyda Organizatorowi
stosowne, pisemne oświadczenia owych osób.
§11 Postanowienia końcowe
5. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
6. Naruszenie ustaleń Regulaminu przez Uczestnika może skutkować jego wykluczeniem
z uczestnictwa w Konkursie.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
8. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu
i obowiązujące przepisy prawa.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu funkcjonowania Konkursu
w trakcie jego trwania, o czym poinformuje na Fanpage'u
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, czyli od dnia 3.12.2020 roku.
11. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: jaskolska@befado.pl.
12. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych
przyczyn, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie przez
Uczestników i nie naruszy praw przezeń nabytych.
13. Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków
za pomocą wiadomości prywatnej, skierowanej do Uczestników. Wraz z oświadczeniem
o wypowiedzeniu Organizator przesyła nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia
wynosi 7 dni.
14. W wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21
maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz
zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie
w sprawie ODR w sporach konsumenckich) - Organizator informuje, iż pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest
platforma internetowego,
pozasądowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
na szczeblu unijnym. Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt
kontaktu w tych sprawach, to: jaskolska@befado.pl.

