
      

Regulamin Konkursu „Zagadki podróżnika”. 

[Postanowienia ogólne] § 1. 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zagadki podróżnika” (dalej również „Konkurs”) Eduexpert sp. z o.o., z 

siedzibą w Toruniu przy ul. Kociewskiej 22A, 87-100 Toruń, NIP: 9562313418. 

2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 

3. Organizator podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki uczestniczenia konsumentów w akcji 

kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego 

interesów. 

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[Warunki uczestnictwa w konkursie] § 2. 

1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która: 

a. jest osobą pełnoletnią i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  

b. zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść 

c. posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

d. bierze udział w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego 

e. wykona zadanie konkursowe opisane w § 3 Regulaminu w czasie trwania Konkursu.  

2. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne i 

nieodpłatne. 

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmiotów trzecich podejmujących 

działania we współpracy z Organizatorem w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz ich 

wstępni i zstępni.  

4. Uczestnicy zgłaszając udział w Konkursie wyrażają zgodę na opublikowania na stronach internetowych 

należących do Organizatora www.eduexpert.eu , w serwisie Facebooku 

https://www.facebook.com/eduexpert.eu danych osobowych w postaci imienia i nazwiska 

 

[Zasady i przebieg Konkursu] § 3. 

 

1. Konkurs trwa w dniach od 5 lipca 2022 r. od godziny 8:30, do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godziny 20:00. 

2. Zadaniem konkursowym jest odnalezienie, na publikowanej co tydzień karcie pracy hasła słownego. Hasła z 

8 kart pracy utworzą jedno hasło główne, które należy wysłać na adres kontakt@eduexpert.eu do dnia 

26.08 do godziny 20.00 

3. Każdy Uczestnik uprawniony jest do wyłącznie jednego zgłoszenia w Konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań 

konkursowych, których autorzy:    

a. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,  

b. naruszają regulamin serwisu Facebook lub Konkursu, 

c. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, 

treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących 

grupy społeczne,  

d. podejmują działania sprzeczne z prawem oraz dobrymi obyczajami, 

e. naruszają prawa autorskie osób lub podmiotów trzecich.  

[Wyłonienie zwycięzców i przekazanie nagród] § 4.  

1. Po zakończeniu konkursu Organizator wyłoni Zwycięzców w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych.  
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2. Zadanie konkursowe będą oceniane przez Komisję konkursową złożoną z 3 (słownie: trzech)  

przedstawicieli wybranych przez Organizatora. 

3. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna. Komisja konkursowa wyłoni 3 (słownie: trzech) Zwycięzców, 

którzy otrzymają dostęp do jednej z wybranych Przygód programu „Matematyka bez reszty” w wersji 

online na okres 1 roku od daty aktywacji klucza licencyjnego. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Fanpage Organizatora w serwisie Facebook pod adresem url: 

https://www.facebook.com/eduexpert.eu  oraz na www.eduexpert.eu w terminie do 3 (trzech) dni 

roboczych od zakończenia Konkursu. Ponadto Zwycięzcy zostaną bezpośrednio zawiadomieni o przyznaniu 

nagrody poprzez wiadomość e-mail. 

5. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres mailowy wskazany przez Zwycięzcę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na 

informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody na 

adres e-mail juliaeduexpert@gmail.com   

6. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę tylko jeden raz. 

7. Fundatorem Nagród jest Organizator.  

8. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.  

9. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi 

stosowne oświadczenie na piśmie. 

10. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz. 

11. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.  

12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną. 

13. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką 

kurierską nie później niż w terminie 7 dni od daty udostępnienia przez Zwycięzcę danych umożliwiających 

dokonanie wysyłki nagrody. 

 

[Prawa autorskie] § 5.  

 

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr 

Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych 

oraz dóbr osobistych.  

[Dane Osobowe] §6. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest 

możliwy korespondencyjnie na adres wskazany w nagłówku oraz na adres e-mail 

kontakt@eduexpert.eu  

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 

1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w 

przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i 

wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.   

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym 

przeprowadzono Konkurs. 

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć 

zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia 

elektronicznego na adres e-mail kontak@eduexpert.eu  
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8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi 

współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i 

w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.  

9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza 

transferem danych dokonywanym samodzielnie przez portal Facebook zgodnie z Regulaminem. 

10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 

 

[Postanowienia Końcowe] § 7. 

 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia akcji tj. w dniu 5 lipca 2022 r. 

2. Publikacja regulaminu nastąpi w dniu 5 lipca 2022 r. na pod adresem URL: 

https://www.eduexpert.eu/pl/ oraz w formie umożliwiającej jego pobranie i zapisanie na nośniku.  

3. Regulamin konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

4. Każdy uczestnik Konkursu jest uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) na adres kontak@eduexpert.eu  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników 

z dopiskiem – reklamacja KONKURSU „Zagadki podróżnika”. 

5. Organizator Konkursu jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od 

daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację pocztą elektroniczną o sposobie jej 

załatwienia.  

6. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do 

dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym na drodze postępowania sądowego. 

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani 

popierany przez serwis Facebook ani z nim związany.  

8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy 

wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z 

organizowaniem Konkursu.   

9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez 

Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania 

Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.  

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych oraz RODO. 
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