
I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie „TWÓJ POMYSŁ NA WNĘTRZE” (dalej „Konkurs”) 
na koncie @homekoncept.shop w aplikacji Instagram jest HOMEKONCEPT.SHOP S. Kęskiewicz, 
M.Śniegowski s.c. ul. Grzegórzecka 67F/1, 31-559 Kraków, NIP: 6751646007 (dalej „Organizator”).

2. Administratorem danych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Podanie danych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. 
Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili 
przystąpienia. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w aplikacji Instagram.

6. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram 
nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem 
informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

7. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień
art. 29 tejże ustawy.

8. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: 
„Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagrama; 

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; 

f) posiada publiczne konto w aplikacji Instagram oraz obserwuje profil Organizatora @homekoncept.shop



3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych oraz pracownicy innych 
podmiotów związanych z Organizatorem.

III. Nagrody dla Uczestników

1. Nagrodami dla laureatów konkursu są:

I miejsce: darmowy projekt dowolnego wnętrza skladający się z 3 wizualizacji,
II miejsce:  50% rabatu na projekt dowolnego wnętrza skladający się z 3 wizualizacji, 

III miejsce: 30% rabatu na projekt dowolnego wnętrza skladający się z 3 wizualizacji

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Ogólne zasady konkursu dostępne są w formie posta konkursowego w aplikacji Instagram na profilu 
@homekoncept.shop.

2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści posta konkursowego.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadanie konkursowe uprawniające do uczestnictwa polega na kreatywnym przedstawieniu swojego 
wymarzonego wnętrza w formie kolażu, moodboard'u, szkicu lub planu i opublikowanie go w formie zdjęciowej
na swoim koncie w aplikacji Instagram z oznaczeniem profilu @homekoncept.shop i hasztagiem (bez polskich 
znaków): #pomyslnawnetrze_hkshop.

2. Każdy Uczestnik może opublikować jedno zgłoszenie, 

3. Nagrodzeni w konkursie zostaną autorzy trzech najbardziej kreatywnych i pomysłowych wizji swoich wnętrz. 
Organizator dokona oceny prac i pod postem konkursowym na profilu @homekoncept.shop ogłosi zwycięzców. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. III. 

5. Informacje o konkursie będą dostępne w aplikacji Instagram na profilu @homekoncept.shop.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga posiadania konta w aplikacji Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletności, 
posiadanie publicznego konta w aplikacji Instagram oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V 
Regulaminu. 



3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin wiadomości
prywatnej w aplikacji Instagram z następującymi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy. 

4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub 
wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. 

5. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. 

6. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, 
w tym brak możliwości przekazania nagród z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności jeśli 
ten nie podał prawdziwych danych kontaktowych lub podane dane są niepełne/nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w 
zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub
przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator nie musi uzasadniać swojej decyzji o wyborze zwycięzców. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są 
sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy: 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram 
(w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama; 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich; 

d) ingerują w mechanizm działania konkursu; 

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram w celu uniknięcia weryfikacji wieku; 

f) nie ukończyli 18 lat.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu przed 
upływem terminu składania prac konkursowych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub liczby nagród lub nie przyznania pierwszej lub
drugiej, jeśli w ocenie Organizatora złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na 



ich przyznanie. Organizator z analogicznych przyczyn może również ograniczyć lub zmienić wysokość 
wszystkich lub niektórych spośród pozostałych nagród. 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest 
HOMEKONCEPT.SHOP S. Kęskiewicz, M.Śniegowski s.c. ul. Grzegórzecka 67F/1, 31-559 Kraków, NIP: 
6751646007. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 
Rozporządzeniu 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).

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, 
w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach 
marketingowych. 

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) nazwa profilu w aplikacji Instagram. 

6. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

c) numer telefonu, 



d) adres mailowy. 

7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego nazwy profilu w aplikacji Instagram w celu informowania
o wynikach konkursu. 

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 
nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 
przewidzianych przepisami prawa. 

10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów. 

IX. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie 
nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. 
Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności: 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub
jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; 

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu 
winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@homekoncept.shop. 

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres 
uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia. 

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich 
otrzymania przez Organizatora.

XI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.01.2021 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


