WYGRAJ PROJEKT WYMARZONEGO WNĘTRZA

REGULAMIN KONKURSU Z DNIA 17.01.2019 R.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu WYGRAJ PROJEKT WYMARZONEGO WNĘTRZA (zwanym
dalej “Konkursem”) jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Lem-Bud Sp. z o.o. (NIP
956-21-88-255), z siedzibą w Toruniu przy ul. Okólnej 128 (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Leroy - Merlin Polska Sp. z o.o. (NIP 113-00-89-950) z siedzibą w
Warszawie przy ul. Targowej 72.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej www.lem-bud.pl oraz poprzez fanpage
firmy https://www.facebook.com/LEMBUD.SPZOO/.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która:
a) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
b) jest konsumentem w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
Cywilny,
c) odbiera od Organizatora w 2019 lub 2020 roku mieszkanie w jednej z inwestycji
zlokalizowanej w Toruniu pod adresami:
 Okólna 94;
 Osiedle Natura: Szuwarów 38;
 Osiedle Sosnowe Zacisze: ul. Grasera 9, 17, 19 i ul. Watzenrodego 20;
 Awangarda: ul. Szosa Lubicka 13A;
d) posiada aktywne konto mailowe,
e) w okresie wskazanym w § 4.2. opisała w sposób oryginalny i indywidualny
wymarzone wnętrze i przesłała odpowiedz na adres mieszkania@lem-bud.pl,
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
f) spełnia wszystkie pozostałe warunki Regulaminu,
g) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora.
§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie dla osoby wyłonionej przewidziano nagrodę – wizualizację dowolnego
mieszkania zakupionego w rozumieniu § 2 ust. 1 c do 31.03.2019 r. u Organizatora oraz rabat
10% na wszystkie produkty ujęte w wizualizacji w sklepie Leroy Merlin w Toruniu, ul. Szosa
Lubicka 155. Rabat do realizacji do 180 dni od odbioru mieszkania zakupionego w
rozumieniu § 2 ust. 1 c do 31.03.2019 r. u Organizatora. Zwycięzcy zostanie przekazana jedna
koncepcja wizualizacji, do której będzie miał możliwość wniesienia trzech uwag. Ponadto po
uzgodnieniu ostatecznej wersji wizualizacji zostanie udostępniona lista produktów w niej
użytych i znajdujących się w asortymencie Leroy Merlin.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na
portalu Facebook na profilu https://www.facebook.com/LEMBUD.SPZOO/ oraz na stronie
internetowej Organizatora www.lem-bud.pl.
3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
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5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny
ani jakakolwiek inna nagroda.
6. Nagroda nie może zostać przekazana na rzecz osoby trzeciej.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej www.lembud.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem
https://www.facebook.com/LEMBUD.SPZOO/.
2. Konkurs trwa od dnia 18 stycznia 2019 do 31 marca 2019 godz. 24:00.
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a) przygotowanie kreatywnego i indywidualnego opisu wymarzonego wnętrza,
b) przesłanie zgłoszenia wraz z opisem wymarzonego wnętrza do 31 marca 2019 r.
drogą mailową na adres mieszkania@lem-bud.pl z dopiskiem “Wymarzone
wnętrze”
2. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie internetowej www.lem-bud.pl oraz na
Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/LEMBUD.SPZOO/
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu i przesłanie
zgłoszenia zgodnie z § 5.1.
3. Wszystkie przekazane odpowiedzi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Spośród nadesłanych odpowiedzi
Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych od
momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta
konkursowego
na
stronie
www.lem-bud.pl
oraz
https://www.facebook.com/LEMBUD.SPZOO/
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36
godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości mailowej na adres mieszkania@lembud.pl z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do
nagrody.
9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną przekazane zwycięzcy do 30 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.
10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad Nagrody ani niespełnienia przez
Nagrodę oczekiwań Laureata.
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§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub
podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem zamieszczają treści niezgodne z
obowiązującym prawem
a)
tworzą fikcyjne konta/profile;
b)
podejmują działania z wykorzystaniem kont/profili osób trzecich;
c)
ingerują w mechanizm działania Konkursu;
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji
obowiązków Organizatora w ramach Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Dane
osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
3. Usunięcie danych osobowych przez Uczestnika równoznaczne jest z rezygnacją z
uczestnictwa w Konkursie.
4. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Uczestnika będą pracownicy działu sprzedaży
Organizatora, a ponadto dane mogą być udostępniane przez administratora podmiotom
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów RODO;
5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Uczestnik uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do doręczeń Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacja powinna być przesłana na adres mieszkania@lem-bud.pl Organizatora z
dopiskiem “Wymarzone wnętrze.”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.
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2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane w pierwszej kolejności
polubownie.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.lem-bud.pl.
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