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REGULAMIN PROGRAMU  

„METAMORFOZA WNĘTRZA Z MARKĄ EUROFIRANY” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się program promocyjny pod nazwą "Metamorfoza 
wnętrza z marką Eurofirany" (zwany dalej: Program), jak również określa zasady udzielania Rabatu oraz 
przyznawania Nagrody. 
 

2. Regulamin określa także zasady przetwarzania danych osobowych tych osób, które wezmą udział w Programie, jak 
również zasady udzielania licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zdjęcia czy Projektu. 

 
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2019 r., tym samym Organizator odwołuje dotychczas 

obowiązujący Regulamin Programu „METAMORFOZA WNĘTRZA Z MARKĄ EUROFIRANY”, który wszedł w życie 
z datą 12 czerwca 2019 r i obowiązywał włącznie do dnia 22 sierpnia 2019 r. Do wszelkich transakcji realizowanych 
w ramach Programu w dniach od 12 czerwca 2019 r. do dnia 22 sierpnia 2019 r., będą miały zastosowanie 
postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu tj. od dnia 12 czerwca 2019 r. do dnia 22 sierpnia 2019 r. 
Natomiast transakcje realizowane w ramach Programu począwszy od daty 23 sierpnia 2019 r. będą podlegały 
postanowieniom niniejszego Regulaminu. 

 
4. Organizatorem Programu jest firma „Eurofirany” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna siedzibą w Żywcu /34 – 300/ przy ul. 

Sienkiewicza 81 (zwana dalej: Spółka Eurofirany), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276. 

 
5. Program organizowany jest w Sklepie Online „Eurofirany” w terminie od dnia 12 czerwca 2019 r. i będzie trwać do 

czasu jego odwołania przez Organizatora. Informacja o odwołaniu Programu zostanie umieszczona na stronie 
internetowej www.eurofirany.com.pl/blog. 
Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie internetowej 
https://www.eurofirany.com.pl/blog/, a ponadto możliwość wzięcia udziału w Programie jest ogłoszona na profilach 
prowadzonych w ramach internetowego serwisu społecznościowego: 
Facebook - dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/marka.eurofirany,  
Pinterest - dostępnego pod adresem https://pl.pinterest.com/eurofirany0/, 
Instagram - dostępnego pod adresem https://www.instagram.com/eurofirany/,  
YouTube - dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCiFUlVQiOXERMEnxutaULAw. 
 

6. Program dotyczy umów zawieranych na terenie Rzeczpospolitej Polski. 
 

7. Wzięcie udziału w Programie jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu 
oraz jego akceptacją w całości. 
 

8. Z tytułu uczestnictwa w Programie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników 
wydatków. 

 
9. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą hazardową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inna formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.) 

 
 

§ 2. DEFINICJE 

1. Program – przygotowany przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie -  program 
promocyjny pod nazwą "Metamorfoza wnętrza z marką Eurofirany" badający preferencje klientów oraz 
umożliwiający pozyskanie indywidualnego Projektu aranżacji wnętrza z wybranych produktów dostępnych w Sklepie 
Online "Eurofirany", w ramach którego udzielany jest Rabat oraz przyznawana jest Nagroda, na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie. 

https://www.eurofirany.com.pl/blog/
https://www.facebook.com/marka.eurofirany
https://pl.pinterest.com/eurofirany0/
https://www.instagram.com/eurofirany/
https://www.youtube.com/channel/UCiFUlVQiOXERMEnxutaULAw
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2. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Programu upust od ceny detalicznej brutto 
(z podatkiem VAT) wybranych produktów dostępnych w  Sklepie Online "Eurofirany" w wysokości i na warunkach 
określonych w Regulaminie. 

3. Nagroda – indywidualnie przyporządkowany kod rabatowy przygotowany przez Organizatora dla danego Uczestnika 
Programu, przyznawany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Organizator - „Eurofirany” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Żywcu /34–300/ przy ul. Sienkiewicza 81, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – 
Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-
625, REGON: 240238276.  

5. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która bierze udział w Programie. 

6. Zdjęcie – stanowiące przejaw osobistej twórczości Uczestnika zdjęcie przedstawiające w swojej treści aktualne 
wyposażenie pomieszczenia, które Uczestnik w celu dokonania jego zmiany z marką „Eurofirany” i otrzymania 
indywidualnego Projektu aranżacji wnętrza „Eurofirany”, przesłał do Organizatora, na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie.  

7. Projekt aranżacji wnętrza „Eurofirany” – zaprojektowany przez Organizatora dla Uczestnika, na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie, projekt aranżacji wnętrza z wybranych produktów dostępnych w Sklepie 
Online "Eurofirany",  

8. Wybrane produkty Sklepu Online "Eurofirany" - asortyment dostępny w Sklepie Online „Eurofirany” 
z wyłączeniem: zasłon i poduszek z kolekcji Pierre Cardin, zasłon z kolekcji Eva Minge, zasłon i firan z kolekcji 
oznaczonej „LIMITED EDITION”, produktów objętych marką Desing 91, produktów oznaczonych jako „hit cenowy”, 
kart podarunkowych, produktów objętych innymi promocjami, obniżkami cen, wyprzedażą. 

9. Projekt (Uczestnika) - stanowiące przejaw osobistej twórczości Uczestnika zdjęcie, które na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie zostało przesłane do Organizatora, zawierające w swojej treści wyposażenie wnętrza 
z wykorzystaniem produktów dostępnych w Sklepie Online "Eurofirany" (po dokonanej metamorfozie), 

10. Sklep Online „Eurofirany” – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem 
www.eurofirany.com.pl,  w  którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod marką „Eurofirany”. 

11. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki oraz zasady Programu promocyjnego pod nazwą 
"Metamorfoza wnętrza z marką Eurofirany", jak również zasady udzielania Rabatu i przyznawania Nagrody. 

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

1. Udział w Programie jest możliwy od dnia 12 czerwca 2019 r. do czasu jego odwołania przez Organizatora. Program 
jest aktywny pod linkiem: www.eurofirany.com.pl/blog. 
 

2. Informacja o odwołaniu Programu zostanie umieszczona  na stronie internetowej www.eurofirany.com.pl/blog. 
 

3. Uczestnictwo w Programie jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.  
 

4. Zdjęcie lub Projekt Uczestnika, który otrzyma Organizator przed lub po terminie określonym w ust. 1 nie będzie 
uwzględniany przy udzielaniu Rabatu i/lub przyznawaniu Nagrody. Za moment dotarcia Zdjęcia/Projektu Uczestnika 
do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na pocztę elektroniczną pod adresem: blog@eurofirany.com.pl. 

 
5. Celem Programu jest zapoznanie się z preferencjami klientów i potencjalnych klientów Spółki „Eurofirany” 

w zakresie urządzania wnętrz, a także przygotowanie indywidualnego Projektu aranżacji wnętrza „Eurofirany” 
z wybranych produktów dostępnych w Sklepie Online „Eurofirany” z możliwością ich zakupienia z Rabatem. Ponadto 
Program umożliwia uzyskanie kolejnej Nagrody za przesłanie do Organizatora Projektu Uczestnika, który w swojej 
treści będzie zawierało dokonaną metamorfozę wyposażenia wnętrza z wykorzystaniem wybranych produktów 
marki „Eurofirany”. 

http://www.eurofirany.com.pl/
http://www.eurofirany.com.pl/blog.
http://www.eurofirany.com.pl/blog.
http://www.blog@eurofirany.com.pl
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6. Warunkiem udziału w Programie, jak również otrzymania Rabatu jest: 

a. zgłoszenie swojego udziału poprzez prawidłowe wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego 
dostępnego pod adresem internetowym: www.eurofirany.com.pl/blog. (zwany dalej "Formularz nr 1"), którego 
wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

b. podanie i wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imienia, 
miejsca zamieszkania, e-mailu, swojego wizerunku (jeżeli będzie umieszczone na Zdjęciu) oraz na publikację 
Zdjęcia Uczestnika i wykorzystanie wizerunku Uczestnika (jeżeli będzie umieszczone na Zdjęciu), 

c. przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza nr 1 na adres mailowy: blog@eurofirany.com.pl wraz ze 
Zdjęciem, przedstawiające aktualne wnętrze pomieszczenia, które Uczestnik chciałby zmienić z marką 
„Eurofirany”. 

 
7. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w każdym czasie. Jednakże w razie 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika przed uzyskaniem Rabatu lub otrzymania 
Nagrody od Organizatora, wysyłka Kodu Rabatowego nie będzie możliwa. 
 

8. Uczestnik ma również możliwość otrzymania Nagrody poprzez spełnienie dodatkowych, poniższych wymagań: 
a. poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem internetowym: 

www.eurofirany.com.pl/blog. (zwany dalej "Formularz nr 2"), którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu, 

b. podanie i wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imienia, 
miejsca zamieszkania, e-mailu, swojego wizerunku (jeżeli będzie umieszczone w Projekcie) oraz na publikację 
Projektu Uczestnika i wykorzystanie wizerunku Uczestnika (jeżeli będzie umieszczone w Projekcie), 

c. przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza nr 2 na adres mailowy: blog@eurofirany.com.pl wraz 
z Projektem Uczestnika, przedstawiającym dokonaną metamorfozę z marką „Eurofirany” 

 
9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Programie wielokrotnie i wysłać dowolną liczbę Zdjęć/Projektów, jednakże 

Rabat lub Nagrodę można wygrać tylko raz.  
 
10. W Programie można brać udział wyłącznie osobiście, w szczególności niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń 

udziału w Programie w imieniu osób trzecich lub z wykorzystaniem danych osobowych osób trzecich. 
 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych przez Uczestników pod kątem zgodności 
postępowania Uczestników z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 
12. Zgłoszone do Programu Zdjęcie i/lub Projekt Uczestnika: 

 
a. powinien stanowić przejaw osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym 

w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich czy prawa do ochrony wizerunku, 
b. nie może zawierać treści uznanych za obraźliwe, treści niecenzuralnych lub treści sprzecznych z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa, 
c. nie powinien zawierać treści o charakterze reklamowym dotyczących konkurencji Organizatora lub produktów 

pochodzących od konkurencji Organizatora, 
- w przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Organizator zastrzega sobie możliwość 
nie przyjęcia takiego Zdjęcia, Projektu Uczestnika lub wykluczenia takiego Zdjęcia, Projektu Uczestnika 
z Programu wraz z utratą prawa do udzielenia Rabatu i/lub otrzymania Nagrody. 
 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
a. naruszenie przez Uczestników praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich czy 

prawa do ochrony wizerunku, 
b. rzetelność i prawdziwość danych Uczestników, w tym brak możliwości skontaktowania się z nimi lub 

przekazania Rabatu i/lub Nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestników, w szczególności z powodu: 
braku  przedstawienia prawdziwego adresu, na który ma być przekazany Rabat i/lub Nagroda, lub nie 
przekazania danych wskazanych w Regulaminie, lub gdy podane dane są niepełne lub nieaktualne, 

c. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców czy operatorów usług 
internetowych Uczestnika Programu, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa 
w Programie. 

http://www.eurofirany.com.pl/blog.
mailto:blog@eurofirany.com.pl
http://www.eurofirany.com.pl/blog.
mailto:blog@eurofirany.com.pl
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§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY 

1. Zadaniem Uczestnika Programu jest przesłanie Zdjęcia na adres mailowy Organizatora: blog@eurofirany.com.pl 
w terminie obowiązywania Programu tj. od dnia 12 czerwca 2019 r. do czasu jego odwołania przez Organizatora, 
przedstawiające w swojej treści aktualne wyposażenie pomieszczenia, które Uczestnik chciałby zmienić z marką 
„Eurofirany”. Organizator kierując się preferencjami Uczestnika w zakresie urządzania wnętrz, przygotowuje dla 
niego indywidualny Projekt aranżacji wnętrza „Eurofirany” z wybranych produktów Sklepu Online "Eurofirany". Do 
Projektu zostaje dołączony Rabat - 15% od detalicznej ceny sprzedaży brutto z kodem rabatowym na wybrane 
produkty Sklepu Online "Eurofirany” - z wyłączeniem: zasłon i poduszek z kolekcji Pierre Cardin, zasłon z kolekcji 
Eva Minge, zasłon i firan z kolekcji oznaczonej „LIMITED EDITION”, produktów objętych marką Desing 91, produktów 
oznaczonych jako „hit cenowy”, kart podarunkowych, towarów/produktów objętych innymi promocjami, obniżkami 
cen, wyprzedażą. Niniejszy Rabat będzie możliwy do wykorzystania w terminie jednego miesiąca (tj. 30 dni 
kalendarzowych) od momentu otrzymania go od Organizatora. 

 
2. Uczestnik Programu ma możliwość otrzymania kolejnej Nagrody za przesłanie do Organizatora swojego Projektu 

(zdjęcia), który w swojej treści będzie zawierał dokonaną metamorfozę wyposażenia wnętrza z wykorzystaniem 
wybranych produktów Spółki "Eurofirany" na adres mailowy Organizatora: www.blog@eurofirany.com.pl w terminie 
obowiązywania Programu tj. od dnia 12 czerwca 2019 r. do czasu jego odwołania przez Organizatora. Nagroda 
została przewidziana w postaci indywidualnie przyporządkowanego kodu rabatowego, który daje prawo do 15% 
zniżki od detalicznej ceny sprzedaży brutto na zakup wybranych produktów Sklepu Online „Eurofirany”– 
z wyłączeniem: zasłon i poduszek z kolekcji Pierre Cardin, zasłon z kolekcji Eva Minge, zasłon i firan z kolekcji 
oznaczonej „LIMITED EDITION”, produktów objętych marką Desing 91, produktów oznaczonych jako „hit cenowy”, 
kart podarunkowych, towarów/produktów objętych innymi promocjami, obniżkami cen, wyprzedażą. Niniejsza 
Nagroda w postaci kodu rabatowego będzie możliwa do wykorzystania przez okres jednego roku (tj. 365 dni 
kalendarzowych) od momentu otrzymania go od Organizatora. 

 
3. Liczba nagród jest nieograniczona. Każdy kod rabatowy wynikający z przyznanego Rabatu lub Nagrody jest 

indywidualnie przyporządkowany i może zostać wykorzystany jednokrotnie. 
 

4. Warunkiem skorzystania z 15% zniżki jest wpisanie kodu rabatowego w momencie dokonywania zakupów w Sklepie 
Online „Eurofirany” w terminie ważności danego kodu rabatowego. Po upływie terminu ważności oznaczonego na 
danym kodzie rabatowym, kod ten traci ważność i nie ulega on przedłużeniu, nawet jeżeli z przyczyn niezależnych od 
Uczestnika nie został on wykorzystany. 

 
5. Kod rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny bądź rzeczowy (w postaci nagrody rzeczowej). 

 
6. O przyznaniu Rabatu czy Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany poprzez wiadomość elektroniczną, która 

zostanie przesłana na podany przez Uczestnika adres e-mail. 
 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przesłania Uczestnikowi kodu rabatowego z powodu 
podania przez niego złego adresu poczty elektronicznej albo zmiany tego adresu. 

 
8. Promocja 15% zniżki w ramach Programu „Metamorfoza wnętrza z marką „Eurofirany” poprzez otrzymany Rabat 

lub uzyskaną Nagrodę, nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami cen, wyprzedażą. 
 

§  5. LICENCJA DO KORZYSTANIA Z AUTORSKICH PRAW DO PROJEKTU UCZESTNIKA 

1. Z chwilą przystąpienia do Programu Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, 
nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do swojego Zdjęcia i/lub 
Projektu w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na 
wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

a. utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, w szczególności na nośnikach pamięci, dyskach komputerowych, w sieci 
multimedialnej, w tym w Internecie, na serwisach i portalach społecznościowych, 

b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego, 
w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, 

http://www.blog@eurofirany.com.pl
http://www.blog@eurofirany.com.pl
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c. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d. wykorzystanie na stronach internetowych oraz na serwisach i portalach społecznościowych, blogach 
internetowych, 

e. wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały oraz sporządzanie kopii takich zapisów, ich 
archiwizacja, 

f. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci 
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe. 

2. Uczestnik wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie z praw zależnych do swojego Zdjęcia i/lub 
Projektu oraz rozporządzanie nimi przez Organizatora, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1., w tym na 
włączenie w całości lub w części do innego utworu, w tym plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego, 
audialnego lub też do połączenia z takim utworem i jego publiczne rozpowszechnianie w ramach pól eksploatacji 
określonych w ust. 1 lub inne włączenie lub połączenie z utworem lub innym dziełem nie będącym utworem 
w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), 

3. Niniejsza licencja ma charakter nieodpłatny, a Uczestnik oświadcza, przystępując do Programu, iż w przyszłości nie 
wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami prawnymi, w tym roszczeniami majątkowymi przeciwko Organizatora.  

4. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celu publikacji Zdjęcia 
i/lub Projektu.  

§ 6 . PUBLIKACJA PROJEKTU WRAZ Z WIZERUNKIEM UCZESTNIKA 

1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na publikację swojego Zdjęcia i/lub Projektu oraz swojego wizerunku (jeżeli 
będzie umieszczone na Zdjęciu i/lub  w Projekcie) w zakresie pól eksploatacji wskazanych w § 5 ust. 1 Regulaminu. 

2. Poprzez wyrażenie zgody, o której mowa powyżej Uczestnik zgadza się na nieodpłatną publikację swojego 
wizerunku, o ile jest on umieszczony na Zdjęciu i/lub  w Projekcie. Zgoda obejmuje publikację Zdjęcie i/lub Projektu 
w całości lub we fragmentach bez ograniczeń przez Organizatora w celach związanych z organizacją Programu 
poprzez rozpowszechnianie Projektu. 

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter nieodpłatny, a Uczestnik oświadcza, przystępując do Programu, iż 
w przyszłości nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami prawnymi, w tym roszczeniami majątkowymi przeciwko 
Organizatora. 

§  7. ZWROT TOWARU 

 
1. Towar, który został zakupiony w ramach Programu nie podlega wymianie lub zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 2 

poniżej.  
 

2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedającego za wady oraz uprawnień Kupującego wynikających 
z rękojmi lub gwarancji ani prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży towaru zakupionego 
w Sklepie Online „Eurofirany” bez podania przyczyny w ciągu 14- dni od daty odebrania przesyłki. Podstawą do 
skorzystania przez Kupującego z tych uprawnień jest wykazanie, iż towar został zakupiony u Sprzedającego. 
 

§  8. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu oraz organizacji Programu mogą być zgłaszane w każdy dopuszczalny przez prawo 
sposób, w szczególności w formie pisemnej listem na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Program 
„Metamorfoza wnętrza z marką Eurofirany” lub na adres e-mail: kontakt@eurofirany.com.pl. 

 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz dokładny opis przyczyny reklamacji. 

 
3. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika o rozstrzygnięciu w terminie 14-dni od otrzymania 

reklamacji. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana listem poleconym na wskazany 

mailto:kontakt@eurofirany.com.pl
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w reklamacji przez Uczestnika adres do korespondencji lub - w razie wskazania przez Uczestnika adresu mailowego – 
na podany adres mailowy.  

 
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego 

przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Programu 
do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Klauzula informacyjna dla Uczestników Programu: 

a. administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator; 
b. kontakt z administratorem jest możliwy w następujący sposób: 

− listownie na adres: ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec, 
− przez e-mail: eurofirany@eurofirany.com.pl 
− telefonicznie: +48 33 866 57 90; 

c. dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez administratora danych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zgodny z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) (dalej: RODO) w celu uczestnictwa i realizacji Programu, 
w zakresie udzielonej przez Uczestnika zgody. 

d. dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez administratora danych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, również w celu obsługi reklamacji związanych z niniejszym Programem; 
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);  

e. w związku z obsługą reklamacji przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do 
korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania), adres e-mail lub nr telefonu;  

f. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

g. podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji;  
h. dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, obowiązków 

wynikających z poszczególnych przepisów prawa, a ponadto mogą być przetwarzane w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń; 

i. dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania 
danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora; 

j. dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie 
będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do 
organizacji międzynarodowych. 

 
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2019 r. do czasu odwołania przez Organizatora i jest 

dostępny w następujących miejscach: 
▪ siedziba Organizatora, 
▪ strona internetowa www.eurofirany.com.pl/blog. 

 
3. Niezależnie od postanowień Regulaminu Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, 

jaką może być: 
a. usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu, 
b. usprawnienie zasad prowadzenia Programu, 
c. wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Programu, 
d. zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu, 
e. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin. 
 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1025 

mailto:eurofirany@eurofirany.com.pl
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z późn. zm.) oraz 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119). 

Załączniki: 

▪ Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy nr 1, 

▪ Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy nr 2 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy nr 1 

 

□ Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu promocyjnego pod nazwą "Metamorfoza wnętrza z marką 
Eurofirany" dostępnym pod adresem: http://www.eurofirany.com.pl/blog oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego 
postanowienia w całości i jednocześnie oświadczam, że spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: 
1. imię; 
2. miejsce zamieszkania; 
3. wizerunek, jeżeli jest umieszczony na Zdjęciu; 
4. e-mail; 

w celu uczestnictwa i realizacji Programu promocyjnego pod nazwą "Metamorfoza wnętrza z marką Eurofirany" oraz 
zgodnie z jego Regulaminem dostępnym pod adresem: http://www.eurofirany.com.pl/blog. 

 
□ Oświadczam, że Zdjęcie, które przesyłam Organizatorowi stanowi przejaw mojej osobistej twórczości i nie narusza 

praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich czy prawa do ochrony wizerunku. 
 

□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego Zdjęcia wraz z moim Wizerunkiem (jeżeli wizerunek taki jest 
umieszczony na Zdjęciu) w celu związanym z uczestnictwem w Programie promocyjnym pod nazwą "Metamorfoza 
wnętrza z marką Eurofirany" oraz zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem: 
http://www.eurofirany.com.pl/blog. 
Niniejsza zgoda upoważnia Organizatora do nieodpłatnego, wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo 
i terytorialnie utrwalania, rozpowszechniania, wykorzystania i modyfikowania mojego Zdjęcia wraz z moim 
Wizerunkiem (o ile jest on umieszczony na Zdjęciu), w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych, 
informacyjnych i przeglądowych związanych z realizacją Programu promocyjnego pod nazwą "Metamorfoza wnętrza 
z marką Eurofirany" na wszystkich znanych polach eksploatacji oraz zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem: 
http://www.eurofirany.com.pl/blog. 

 
 

 
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Eurofirany” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna siedzibą w Żywcu /34 – 300/ przy ul. 

Sienkiewicza, (dalej: Organizator) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – 
Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa i realizacji Programu promocyjnego pod nazwą "Metamorfoza wnętrza z marką 
Eurofirany" (dalej: Program) oraz zgodnie z jego Regulaminem dostępnym pod adresem: http://www.eurofirany.com.pl/blog. 
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) (dalej: RODO) w zakresie udzielonej przez Pana/Panią zgody. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 Poprzez wyrażenie zgody na publikację swojego Zdjęcia, Uczestnik zgadza się na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, o ile jest on umieszczony 

na Zdjęciu . Zgoda obejmuje publikację Zdjęcia w całości lub we fragmentach bez ograniczeń przez Organizatora w celach związanych z organizacją 
Programu poprzez rozpowszechnianie Zdjęcia. Zgoda na wykorzystanie Zdjęcia wraz z wizerunkiem (jeżeli wizerunek taki jest umieszczony na 
Zdjęciu)  ma charakter nieodpłatny. 

 

 

http://www.eurofirany.com.pl/blog.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy nr 2 

 

□ Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu promocyjnego pod nazwą "Metamorfoza wnętrza z marką 
Eurofirany" dostępnym pod adresem: http://www.eurofirany.com.pl/blog oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego 
postanowienia w całości i jednocześnie oświadczam, że spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: 
1. imię; 
2. miejsce zamieszkania; 
3. wizerunek, jeżeli jest umieszczony na Projekcie; 
4. e-mail; 

w celu uczestnictwa i realizacji Programu promocyjnego pod nazwą "Metamorfoza wnętrza z marką Eurofirany" oraz 
zgodnie z jego Regulaminem dostępnym pod adresem: http://www.eurofirany.com.pl/blog. 

 
□ Oświadczam, że Projekt, który przesyłam Organizatorowi stanowi przejaw mojej osobistej twórczości i nie narusza 

praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich czy prawa do ochrony wizerunku. 
 

□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego Projektu wraz z moim Wizerunkiem (jeżeli wizerunek taki jest 
umieszczony w Projekcie) w celu związanym z uczestnictwem w Programie promocyjnym pod nazwą "Metamorfoza 
wnętrza z marką Eurofirany" oraz zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem: 
http://www.eurofirany.com.pl/blog. 
Niniejsza zgoda upoważnia Organizatora do nieodpłatnego, wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo 
i terytorialnie utrwalania, rozpowszechniania, wykorzystania i modyfikowania mojego Projektu wraz z moim 
Wizerunkiem (o ile jest on umieszczony w Projekcie), w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych, 
informacyjnych i przeglądowych związanych z realizacją Programu promocyjnego pod nazwą "Metamorfoza wnętrza 
z marką Eurofirany" na wszystkich znanych polach eksploatacji oraz zgodnie z jego Regulaminem dostępnym pod 
adresem: http://www.eurofirany.com.pl/blog. 

 
 

 
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Eurofirany” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna siedzibą w Żywcu /34 – 300/ przy ul. 

Sienkiewicza, (dalej: Organizator) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – 
Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa i realizacji Programu promocyjnego pod nazwą "Metamorfoza wnętrza z marką 
Eurofirany" (dalej: Program) oraz zgodnie z jego Regulaminem dostępnym pod adresem: http://www.eurofirany.com.pl/blog. 
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) (dalej: RODO) w zakresie udzielonej przez Pana/Panią zgody. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 Poprzez wyrażenie zgody na publikację swojego Projektu, Uczestnik zgadza się na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, o ile jest on umieszczony 

w Projekcie. Zgoda obejmuje publikację Projektu w całości lub we fragmentach bez ograniczeń przez Organizatora w celach związanych z organizacją 
Programu poprzez rozpowszechnianie Projektu. Zgoda na wykorzystanie Projektu wraz z wizerunkiem (jeżeli wizerunek taki jest umieszczony 
w Projekcie) ma charakter nieodpłatny. 
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