
Regulamin konkursu „Pół/Pół” 2023 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Organizatorem Konkursu „Pół/Pół”, zwanego dalej Konkursem, jest WIKĘD Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Luzinie, kod pocztowy 
84-242, ul. Wielki Las 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000595432, 
e-mail: konkurs@wiked.pl zwana dalej „Organizatorem”. 
1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest WIKĘD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa z siedzibą w Luzinie.  
1.3. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia 16.04.2023 roku. Do tego dnia można nadsyłać prace 
konkursowe. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 21.04.2023 roku.  
1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród 
w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.5. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem 
i wyraża zgodę na jego postanowienia. Podmioty biorące udział w Konkursie, zwane będą dalej 
„Uczestnikami”.  
1.6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem (nie dot. 
osób dokonujących zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). 
1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny Organizatora (tj. ich małżonkowie, 
dzieci, rodzice i rodzeństwo). 
1.8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 
 

 

.II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe 

 

2.1. Konkurs polega na skonfigurowaniu drzwi za pomocą konfiguratora umieszczonego na stronie 
konfigurator.wiked.pl, zapisaniu projektu w formacie PDF oraz przesłaniu pliku ze skonfigurowanymi 
drzwiami na adres e-mail: konkurs@wiked.pl, zwane dalej: „Zadaniem Konkursowym”. 
 
2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania 

Konkursowego na adres e-mail: konkurs@wiked.pl, które stanowi zgłoszenie do Konkursu. 

Adres e-mail jest rozstrzygający dla ustalenia prawa uczestnictwa w Konkursie. 
2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktem 2.2., może nastąpić nie 
wcześniej niż w dniu ogłoszenia Konkursu godzina 00:00 i nie później niż dnia 16.04.2023 roku 
godzina 23:59. Zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach 
Konkursu. 
2.4. Każdy Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu. Jeżeli 
Uczestnik prześle w czasie trwania Konkursu kilka odpowiedzi konkursowych, wówczas tylko 
pierwsza z nich będzie brana pod uwagę w ramach Konkursu. 
2.5. W Konkursie nie będą uwzględniane Zadania Konkursowe, które będą zawierały treść 
powszechnie uznaną za wulgarną lub obraźliwą albo naruszającą dobra osobiste lub prawa 
osób trzecich. 
2.6. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oświadcza, że: 

• udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Zadania 
Konkursowego w celu jego publikacji na stronach internetowych https://wiked.pl/, w mediach 
społecznościowych Organizatora https://www.facebook.com/firmawiked/, 
https://www.instagram.com/firmawiked/, https://www.tiktok.com/@firmawiked, 
https://www.linkedin.com/company/wik%C4%99d-sp-z-o-o/, 
https://www.youtube.com/@wiked1923 oraz w materiałach marketingowych, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych wraz z prawem udzielania przez Organizatora sublicencji innym 
podmiotom;   
• wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne 
Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO.  
2.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnione dostarczenie 
do Organizatora wiadomości e-mail będącej zgłoszeniem do Konkursu, albo za brak możliwości 
dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w 
szczególności leżących po stronie dostawcy usług telekomunikacyjnych albo wynikających z 
działania siły wyższej. 
2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych podmiotów, 
które nie przestrzegają postanowień Regulaminu. 
2.11. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. 

 
III. Nagrody w Konkursie 

 

3.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:  
• 3 (trzech) równorzędnych nagród w postaci vouchera uprawniającego do rabatu w 

wysokości 50% ceny katalogowej, detalicznej na zakup skonfigurowanych drzwi wraz z 
akcesoriami, które zostały zgłoszone w Konkursie, bez usługi montażu. 

3.2. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda w Konkursie nie może żądać wymiany 
nagrody na jej równowartość pieniężną, ani na nagrodę innego rodzaju. 
3.3. Wszelkie nowe elementy wyposażenia drzwi, które nie zostały zawarte w konfiguracji, 
nie podlegają rabatowi. Uczestnik dopłaca za akcesoria nie zawarte w przesłanym 
projekcie z ceną 100%. 
3.4. Voucher jest przyznawany imiennie na dane zwycięzcy Konkursu, bez możliwości zmiany. 
3.5. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda w Konkursie, przed realizacją vouchera musi 
wskazać Salon Leader, w którym zostaną zakupione drzwi za pomocą vouchera. Adresy 
Salonów Leader znajdują się na stronie w zakładce „Gdzie kupić?” pod linkiem 
https://wiked.pl/gdzie-kupic/. 
3.6. Nagrodę w postaci vouchera, należy zrealizować w terminie 6 miesięcy od daty przesłania 
nagrody przez Organizatora na adres mailowy Uczestnika. Po upływie wskazanego terminu 
prawo do realizacji vouchera wygasa. 
3.7. Organizator Konkursu odprowadzi należny podatek w postaci kwoty stanowiącej 10% od 
wartości otrzymanej nagrody jeżeli jej wartość przekracza kwotę 2000 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 w 
zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. podatku dochodowym od osób fizycznych 
– tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.361 z późn. zm.). 
 

IV. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie 
 
4.1. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi w terminie do 21.04.2023 roku włącznie – 
wyłoni ich specjalnie powołana komisja konkursowa i według własnej subiektywnej oceny w 
kategorii „Najbardziej inspirujące drzwi”.  
4.2. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te Zadania Konkursowe, które zostały wykonane i 
przesłane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione w 
Konkursie Zadania Konkursowe zgłoszone przez Uczestników wykluczonych z udziału w 
Konkursie. 
4.3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w „Aktualnościach” na stronie głównej www.wiked.pl.  
4.4. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej w odpowiedzi na maila 
zawierającego zgłoszenie do Konkursu. 
4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia 
Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
4.6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę danych 
niezbędnych do przekazania nagrody w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora z 
informacją o wygranej, w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników w tym w szczególności: 
imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu oraz adresu korespondencyjnego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz adresu salonu sprzedaży o którym mowa w pkt 3.4. 
Regulaminu. 

 
V. Przetwarzanie danych osobowych 



 
5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, z którym 
można kontaktować się listownie lub poprzez e-mail. Dane adresowe Organizatora 
zostały wskazane w pkt 1.1. Regulaminu.  
5.2. Uczestnik Konkursu wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
przez Organizatora w następującym zakresie: imię i nazwisko Uczestnika lub jego przedstawiciela, 
numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail w celu kontaktu z Uczestnikiem przez Organizatora 
oraz celem wydania Nagrody.  
5.3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia udział w Konkursie w pełnym 
zakresie, w szczególności w zakresie wydania nagród. 
5.4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu: 

• prawidłowego przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 
wyłonienia laureatów Konkursu oraz wręczenia im nagród; 

• prowadzenia ew. postępowania reklamacyjnego;  
• ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi lub związanymi 
z Konkursem; 

• ew. rozliczeń podatkowych przyznanych w Konkursie nagród. 
5.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

• zgoda Uczestnika na przetwarzanie przekazanych danych w celu udziału w Konkursie; dane te 
są niezbędne dla należytego przeprowadzenia Konkursu oraz nie są przedmiotem 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,  
• uzasadniony interes Organizatora – w celu przeprowadzenia ew. postępowania 
reklamacyjnego, ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz realizacji innych 
obowiązków wynikających z przepisów prawa. Organizator będzie przechowywać dane osobowe 
do momentu zakończenia procesu wyłonienia laureatów i wręczenia im nagród, zakończenia ew. 
postępowania reklamacyjnego, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych będzie niezbędny 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub będzie wynikał z 
obowiązujących przepisów prawa. Organizator może przekazywać dane osobowe jego 
dostawcom, którym zlecone zostaną usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. 
dostawcom usług IT lub usług księgowych, prawnych i tylko w takim zakresie jaki będzie 
niezbędny do realizacji zleconych dostawcy usług. 
5.6. Uczestnikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych; wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,  
• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania danych osobowych oraz ich uzupełnienia i aktualizacji,  
• prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację 
Uczestnika – w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu,   
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego,  
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 
 
 

VI. Postępowanie reklamacyjne 

 

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie lub poprzez e-mail na 
adresy Organizatora wskazane w pkt 1.1. Regulaminu w terminie do dnia 31.05.2023r. O 
zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi. 
6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 



6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika, względnie 
adres korespondencyjny Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny 
reklamacji.  
6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 5 dni od dnia 
doręczenia Organizatorowi. 
6.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.  
6.6. Uczestnik o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji zostanie powiadomiony w ten sam 
sposób w jaki została złożona reklamacja lub zgodnie ze wskazaniem Uczestnika, na adres podany 
w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 

VII. Postanowienia końcowe 

 
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie 
trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej  
https://wiked.pl/konkurs-drzwi-wiked-rabat/  
7.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
7.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały 
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
7.4. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 
nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.  
7.5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w 
związku z Konkursem. 
7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność wysyłania wiadomości e-mail. 
Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, 
przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach 
technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym czytelność lub możliwość 
weryfikacji danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu. 
7.7. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej Organizatora  
https://wiked.pl/konkurs-drzwi-wiked-rabat/  
7.8. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. 
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