
REGULAMIN KONKURSU „zrobzamieszkaniezestylem”, zwany dalej
„Regulaminem”

§1. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu „zrobzamieszkaniezestylem”, zwanego dalej: „Konkursem” jest Firma Handlowa
MAX-FLIZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418
Kraków,  adres:  ul.  Zakopiańska  58,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI  Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640 zwana w dalszej treści niniejszego
Regulaminu „ Organizatorem”.

2.Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności  prawnych,  zamieszkała  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Uczestnikiem  nie  może  być
pracownik Organizatora.

3.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

4.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

5.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

6.Termin trwania Konkursu może być przedłużony jednokrotnie o okres nieprzekraczający 30 dni wyłącznie z
następujących przyczyn:

1) Niezgłoszenie się do Konkursu co najmniej trzech Uczestników,

2) W przypadku gdy w terminie do dnia 30.03.2021 roku nie zgłosi się co najmniej trzech Uczestników,
Organizator ma prawo do odwołania Konkursu w taki sam sposób, w jaki ogłoszono Konkurs.

7.Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową składającą się z następujących osób :

- Martyna Kozłowska

- Patrycja Wolniewicz 

- Marcin Tyszka 

§2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.Celem Konkursu  jest  wybór  najoryginalniejszego  zdjęcia  Uczestnika  Konkursu  ubranego  w  dowolny
sposób wybrany przez Uczestnika w stylizacji określającej jego charakter/osobowość lub zdjęcia wnętrza
wykonanego przez Uczestnika Konkursu w stylizacji określającej charakter/osobowość wnętrza w którym
wykonane jest zdjęcie przez Uczestnika.

2.Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu przez Uczestnika na swoim profilu na portalu Instagram
zdjęcia Uczestnika Konkursu w stylizacji określającej jego charakter/osobowość lub charakter/osobowość
wnętrza w którym wykonane jest zdjęcie  Uczestnika Konkursu.

3.Dodatkowo Uczestnik  w przypadku zgłoszenia zdjęcia do Konkursu jest zobowiązany do wykonania
następujących zadań konkursowych, a  to :

-  musi oznaczyć hashtagami #zrobzamieszkanie #zrobzamieszkaniezestylem

-  musi oznaczyć  profilami @maxfliz @marcintyszka

-  musi udostępnić na insta story z oznaczeniem profili @maxfliz @marcintyszka

-  musi  przesłać zdjęcie konkursowe wraz z potwierdzeniem wykonania powyższych zadań konkursowych 
na adres konkurs@max-fliz.pl .Zamieszczone zdjęcie będzie oznaczone jako „ praca konkursowa”.

4.Konkurs będzie się odbywał w  okresie od dnia 15.03.2021 roku do dnia 10.05.2021 roku i będzie 
podzielony na IV poniższe etapy. Każdy kolejny etap Konkursu odbędzie się tylko i wyłącznie w przypadku, 
gdy w dniu zakończenia danego etapu  nie zostanie wyłoniony zwycięzca Konkursu, któremu  Komisja 
konkursowa przyzna nagrodę główną. Każdy etap będzie zakończony rozstrzygnięciem polegającym na 
wyborze najoryginalniejszego  zdjęcia zgłoszonego do Konkursu w danym etapie, a to : 

I Etap obejmuje okres od dnia 15.03.3031 r do dnia 29.03.2021 roku w którym to dniu  Komisja Konkursowa
dokona wyboru  jednego zdjęcia Uczestnika,  spośród zdjęć zgłoszonych do tego dnia. Uczestnikowi może 
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zostać przyznana  nagroda główna w postaci vouchera o wartości 20.000,00 zł brutto lub nagroda 
pocieszenia w postaci  vouchera o wartości 1.000,00 zł brutto. 

II etap obejmuje okres od dnia 30.03.2021 r do dnia 12.04.2021 roku  w którym to dniu Komisja Konkursowa
dokona  wyboru  jednego zdjęcia Uczestnika, spośród zdjęć zgłoszonych do tego dnia. Uczestnikowi może 
zostać przyznana nagroda główna w postaci vouchera o wartości 20.000,00 zł lub nagroda  postaci 
pocieszenia w postaci vouchera  o wartości 1.000,00 zł brutto.

III etap obejmuje okres od dnia 13.04.2021 r oku do dnia 26.04.2021 roku w którym to dniu Komisja 
Konkursowa dokona wyboru jednego zdjęcia Uczestnika, spośród zdjęć zgłoszonych do tego dnia. 
Uczestnikowi może zostać przyznana nagroda główna w postaci vouchera o wartości 20.000,00 zł brutto lub
nagroda pocieszenia w postaci  vouchera o wartości 1.000,00 zł brutto.

W IV etapie Konkursu w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy i nie przyznania nagrody głównej w 
poprzednich trzech etapach będą brały udział wszystkie zgłoszone do dnia 09.05.2021 roku zdjęcia do 
Konkursu  z wyłączeniem zdjęć, którym została przyznana nagroda pocieszenia. W dniu 10.05.2021 roku 
Komisja Konkursowa może wyłonić najorginalniejsze zdjęcie i może przyznać  nagrodę główną w postaci 
vouchera o wartości 20.000,00 zł brutto.

4.Każdy Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie ale tylko jeden raz może wygrać Nagrodę w 
trakcie trwania Konkursu. 

5.W Konkursie wezmą udział wyłącznie prace konkursowe, które zostaną opublikowane w okresie trwania 
Konkursu, w sposób opisany powyżej i które będą spełniać postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.Data i godzina wpływu pracy konkursowej zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej 
przez portal Instagram.

7.Wszelkie koszty związane z otrzymaniem przez Uczestnika nagrody wymienionej w niniejszym Regulaminie
w tym w szczególności podatki i inne obciążenia publicznoprawne ponosi Uczestnik. Organizator jest 
zobowiązany jako płatnik do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób 
fizycznych od otrzymanej przez Uczestnika nagrody w Konkursie. Przed wydaniem nagrody, zgodnie z art. 
30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Uczestnik zobowiązany jest uiścić 10% 
zryczałtowany podatek od wartości nagrody. Zwycięzca Konkursu zostanie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu
powiadomiony przez Organizatora o wygranej za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w 
zgłoszeniu lub powiadomiony telefonicznie. 

8.Przesłanie przez Uczestnika pracy konkursowej a na adres Organizatora konkurs@max- fliz.pl lub na adres
pocztowy Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz jest wyrażeniem 
zgody na umieszczenie tego zdjęcia przez Organizatora w internecie, a także w innych urządzeniach 
mobilnych a także w salonach Organizatora.

9.Organizator zastrzega możliwość zmiany nagrody rzeczowej z tym zastrzeżeniem, że będzie to nagroda o 
porównywalnej wartości.

§3 Nagrody

1. Nagroda Główną w Konkursie jest  jeden Voucher o wartości 20 000,00  zł brutto do wydania na 
zakup asortymentu w postaci  „marek własnych” dostępny w salonach stacjonarnych Organizatora 
w :

- MAXFLIZ; ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków,

- MAXFLIZ; Jasnogórska 4, 31-358 Kraków 

- MAXFLIZ; aleja Roździeńskiego 191, 40-310 Katowice

- MAXFLIZ; Puławska 452, 02-884 Warszawa

- MAXFLIZ; Mińska 60A, 54-610  

oraz na zamówienie. 

2. Nagrodami Pocieszenia w Konkursie są  trzy Vouchery o wartości po 1.000,00 zł brutto  każdy 
Voucher do wydania na zakup asortymentu „marek własnych” dostępny w salonach stacjonarnych 
Organizatora  w 

- MAXFLIZ; ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków,

- MAXFLIZ; Jasnogórska 4, 31-358 Kraków 



- MAXFLIZ; aleja Roździeńskiego 191, 40-310 Katowice

- MAXFLIZ; Puławska 452, 02-884 Warszawa

- MAXFLIZ; Mińska 60A, 54-610  

oraz na zamówienie. 

3. Asortyment „marek własnych” to marki: 

- maxhome 

- grandocllection

- hydrowell

- mobi 

- Oro

- maxliving

- maxlight

- mywall

3. Organizator zastrzega, że nagrody nie można wymienić na równowartość w gotówce.

§4 Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie i odmowy publikacji

pracy konkursowej ze skutkiem natychmiastowym, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi

Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik zgłosi do Konkursu pracę konkursową, która obraża uczucia

religijne, jest nieetyczna, obraźliwa, lub wulgarna, a także w przypadku gdy Uczestnik poda nieprawdziwe

lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia

postanowień niniejszego Regulaminu, gdy Uczestnikowi nie będą przysługiwać autorskie prawa

majątkowe i osobiste do pracy konkursowej lub jej części, a także w przypadku powzięcia przez

Organizatora  informacji  o  działaniach  sprzecznych  z  postanowieniami  niniejszego  Regulaminu  lub
dobrymi obyczajami.

§5 Tryb składania i rozpatrywania Reklamacji

1.W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym

Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić Reklamację na

piśmie w ciągu 14 ( czternastu ) dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być

przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-418 Kraków, ul .Zakopiańska 58 z dopiskiem

"Reklamacja w sprawie Konkursu zrobzamieszkaniezestylem”.

2.Po upływie powyższego terminu Reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym

terminie Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni przez Organizatora.

§ 6 Dane osobowe

1.Podczas trwania Konkursu Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników, które

następnie będą przez niego przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko i wyłącznie

dla celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu.



2.Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu obejmować będzie następujący zakres

danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

3.Przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców w Konkursie lub Uczestników, którym została przyznana 
nagroda pocieszenia obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
numer PESEL, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres urzędu skarbowego właściwego dla 
Zwycięzcy lub Uczestnika, któremu została przyznana nagroda pocieszenia.

4.Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach

przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ustawę stosuje się do

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym

w art. 2 i art. 3 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej

„Rozporządzeniem 2016/679”.

5.Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe podawane są przez Uczestników 
dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania i

usuwania.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.Regulamin niniejszego Konkursu podlega ogłoszeniu poprzez jego zamieszczenie na stronie

internetowej Organizatora.

2.Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

3.Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną jego część.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu

cywilnego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu, z tym że zmiany
te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w tym naruszać praw już nabytych 
przez Uczestników przed dokonaniem zmiany.



Załącznik  Nr 1 do Regulaminu 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane Klienta: 

1. Imię i nazwisko/firma 
………………………………………………………………………………………………………………

2. Adres zamieszkania 
……………………………………………………………………………………………………………..….

                                                                             ( ulica, numer domu/bloku/mieszkania, kod pocztowy, 
miejscowość)

3. Adres e-mail 
…………………………………………………………………………………………………………………………...

4. Telefon 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………

5. Numer NIP firmowy 
………………………………………………………………………………………………………………..

6.           Numer Pesel             
…………………………………………………………………………………………………………………

7. Data udzielenia zgody 
………………………………………………………………………………………………………..……

                                                                           

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że udzielone zgody na przetwarzanie danych mogą zostać 
wycofane w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę można wysyłając informację
o wycofaniu zgody na adres mailowy: …………….lub listem poleconym na adres:  Firma Handlowa MAX-
FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, ul. 
Zakopiańska 58,  zwaną dalej „Spółką”.

Oświadczam, iż zapytanie o udzielenie zgód na przetwarzanie danych zostało mi przedstawione w 



wyraźnej i zrozumiałej formie i zostałem poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Spółkę  i 
administratorem zebranych danych jest Spółka, zostałem również poinformowany o dobrowolności 
podania danych, prawie wglądu do danych i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą 
udostępniane innym podmiotom.

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych 
osobowych przez Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w
Krakowie, 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58 w celu przyznania i realizacji nagrody w ramach 
Konkursu„zrobzamieszkaniezestylem”.

………………………………………………………………………………………

Podpis Uczestnika lub osoby wskazanej przez Uczestnika 




