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REGULAMIN KONKURSU 

„METAMORFOZA Z ARCHITEKTEM WNĘTRZ I MARKĄ EUROFIRANY” 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą "Metamorfoza z  architektem 

wnętrz i marką „Eurofirany" (zwany dalej: Konkurs), jak również określa zasady przyznawania Nagrody. 

 

2. Regulamin określa także zasady przetwarzania danych osobowych tych osób, które wezmą udział w Konkursie. 

 

3. Organizatorem Konkursu jest „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. 

 
4. Konkurs organizowany jest na stronie Sklepu Internetowego „EUROFIRANY” w terminie od dnia 30 lipca 2021 r. od 

godz. 10:00 do 24 grudnia 2021 r. do godz. 10:00. Natomiast do 30 grudnia 2021 r. zostanie wyłoniony i ogłoszony 

Laureat Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Informacje na temat konkursu znajdują się na plakatach, ulotkach dostępnych w Salonach „EUROFIRANY”. Informacje 

dotyczące Konkursu zamieszczone są również na stronie internetowej https://www.eurofirany.com.pl, a ponadto 

możliwość wzięcia udziału w Konkursie jest ogłoszona na profilach prowadzonych w ramach internetowego serwisu 

społecznościowego: 

Pinterest - dostępnego pod adresem: https://pl.pinterest.com/eurofirany0/_created/ 

Instagram - dostępnego pod adresem: https://www.instagram.com/eurofirany/?hl=pl 

YouTube - dostępnego pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCiFUlVQiOXERMEnxutaULAw 

 

5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polski. 

 

6. Wzięcie udziału w Konkursie, jak również związane z nim udostępnienie danych osobowych przez Uczestnika oraz 

zamieszczone przez niego zdjęcie pomieszczenia, jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. 

 

7. Organizator oświadcza, że Konkurs 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 802 ze zm.) 

 

§ 2. 

DEFINICJE 

 

1. Konkurs – przygotowany przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie –  konkurs  

promocyjny pod nazwą „Metamorfoza z architektem wnętrz i marką „Eurofirany" badający preferencje klientów oraz 

umożliwiający pozyskanie indywidualnego projektu aranżacji wnętrza wykonanego przez profesjonalnego architekta 

wnętrz wraz z przeprowadzeniem metamorfozy pomieszczenia wskazanego przez Uczestnika, z wykorzystaniem 

produktów marki „Eurofirany", na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

 

2. Laureat Konkursu – zwycięzca niniejszego Konkursu, który zostanie wybrany przez dwuosobową komisję, na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

 

3. Nagroda – metamorfoza wnętrza przygotowana przez topowego projektanta wnętrz Pana Jonatana Kilczewskiego 

z wykorzystaniem produktów marki „EUROFIRANY”, o łącznej wartości 10 000 zł brutto; 

 

https://www.eurofirany.com.pl/blog/
https://pl.pinterest.com/eurofirany0/_created/
https://www.instagram.com/eurofirany/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UCiFUlVQiOXERMEnxutaULAw
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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, mająca miejsce zamieszkania na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która bierze udział w Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie; 

 

6. Praca konkursowa – zadanie konkursowe Uczestnika, polegające na samodzielnym wykonaniu krótkiego pisemnego 

opisu na temat: Które Twoje pomieszczenie (wnętrze) chciałbyś, aby przeszło metamorfozę i dlaczego?, szczegóły 

zostały opisane w niniejszym Regulaminie; 

 

7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki oraz zasady Konkursu pod nazwą "Metamorfoza wnętrza 

z architektem wnętrz i marką „Eurofirany", jak również zasady przyznawania Nagrody; 

 

8. Salony „EUROFIRANY” – znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej salony/sklepy, w którym Organizator, 

franczyzobiorca Organizatora, partner handlowy Organizatora prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia 

wnętrz pod marką „Eurofirany”. Aktualna lista Salonów „EUROFIRANY” objętych niniejszym Konkursem znajduje się 

na stronie internetowej www. eurofirany.com.pl w zakładce o nazwie „ Salony”; 

 

9. Sklep Internetowy „EUROFIRANY” - serwis internetowy dostępny pod adresem: www.eurofirany.com.pl za 

pośrednictwem, którego Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką 

„Eurofirany”. 

 

§ 3. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I PRZYZNAWANIA NAGRODY 

 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest możliwe od dnia od dnia 30 lipca 2021 r. od godz. 10:00 do 24 grudnia 2021 

r. do godz. 10:00. Natomiast do 30 grudnia 2021 r. zostanie wyłoniony i ogłoszony Laureat Konkursu. 

 

2. Celem Konkursu jest zapoznanie się z preferencjami klientów Spółki „EUROFIRANY” w zakresie urządzania wnętrz, 

a także promocja produktów marki „Eurofirany”.  

 

3. Uczestnik zgłasza udział w Konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego 

dostępnego pod adresem internetowym: www.eurofirany.com.pl w zakładce „Konkurs metamorfoza” (zwany dalej 

„Formularz"), w którym Uczestnik: 

a. rejestruje numer dowodu zakupu (paragonu, faktury), na podstawie, którego dokonał zakupu towaru w Salonie 

„EUROFIRANY” lub w Sklepie Internetowym „EUROFIRANY” o wartości co najmniej 150 zł brutto, 

b. oraz zamieszcza swoją Pracę konkursową, która polega na udzieleniu, w formie opisu zawierającego maksymalnie 

1000 znaków, odpowiedzi na pytanie: Które Twoje pomieszczenie (wnętrze) chciałbyś, aby przeszło metamorfozę 

i dlaczego?. 

 

4. W Formularzu niezbędne jest również podanie przez Uczestnika następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty 

elektronicznej (e-mail), nr telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie. 

 

5. Uczestnik ma również możliwość dołączyć do Formularza zdjęcie swojego pomieszczenia, które chciałby, aby przeszło 

metamorfozę. W takim przypadku, Uczestnik oświadcza, że jest autorem zamieszczonego zdjęcia i przysługują mu do 

niego, jako twórcy, prawa autorskie bez jakichkolwiek ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich. 

 

http://www.eurofirany.com.pl/blog.


 
 

Strona 3 z 6 

 

6. W ramach Konkursu, nagrodzony zostanie jeden Uczestnik (Laureat Konkursu), który przedstawi najciekawszą pracę 

konkursową. Oceniana będzie kreatywność i oryginalność wypowiedzi. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 

grudnia 2021 r. poprzez telefoniczne poinformowanie Laureata Konkursu na podany przez niego w Formularzu numer 

telefonu. 

 
7. Imię i nazwisko Laureata Konkursu przedstawi również architekt wnętrz Pan Jonatan Kilczewski w specjalnie do tego 

przygotowanym filmie krótkometrażowym, zamieszczonym  na stronie internetowej pod adresem: 

www.eurofirany.com.pl , a także w ramach internetowego serwisu społecznościowego: 

Pinterest - dostępnego pod adresem: https://pl.pinterest.com/eurofirany0/_created/ 

Instagram - dostępnego pod adresem: https://www.instagram.com/eurofirany/?hl=pl 

YouTube - dostępnego pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCiFUlVQiOXERMEnxutaULAw 

 

8. Nagrodą dla Laureata Konkursu jest przygotowanie metamorfozy wnętrza pomieszczenia – wskazanego przez 

Uczestnika – z udziałem profesjonalnego architekta wnętrz Pana Jonatana Kilczewskiego oraz z wykorzystaniem 

produktów marki „Eurofirany”, o łącznej wartości 10 000 zł brutto.  

 

9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

10. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, w szczególności niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń 

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

 

11. W celu wyłonienia zwycięzcy (Laureata Konkursu), jak również stałego czuwania nad prawidłowym przebiegiem 

Konkursu, Organizator powołał dwuosobową komisję konkursową, w skład której wchodzą: 

a. Pan Jonatan Kilczewski, 

b. Pani Joanna Dziedzic-Czulak. 

 

12. Komisja konkursowa ma za zadanie czuwać również nad prawidłowym przekazaniem Nagrody oraz zorganizowaniem 

wspólnie z Laureatem Konkursu harmonogramu prac związanych z Nagrodą, a w szczególności przystąpieniem przez 

architekta wnętrz Pana Jonatana Kilczewskiego do wykonania projektu metamorfozy wnętrza pomieszczenia – 

wskazanego przez Uczestnika – jak również przeprowadzenia metamorfozy z wykorzystaniem produktów marki 

„Eurofirany”, o łącznej wartości 10 000 zł brutto.   

 

13. Zgłoszona przez Uczestnika Praca Konkursowa, w tym załączone zdjęcie pomieszczenia Uczestnika: 
a. powinna 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. 
 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników, w tym brak możliwości 
skontaktowania się z nimi lub przekazania Nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestników, w szczególności 
z powodu: braku przedstawienia prawdziwego adresu e-mail lub numeru telefonu, lub nie przekazania danych 
wskazanych w Regulaminie, lub gdy podane dane są niepełne lub nieaktualne. 
 

§ 4. 

REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu oraz organizacji Konkursu mogą być zgłaszane w każdy dopuszczalny przez prawo 

sposób, w szczególności w formie pisemnej listem na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs 

"Metamorfoza z  architektem wnętrz i marką „Eurofirany" lub na adres e-mail: reklamacje@sklep.eurofirany.com.pl. 

 

2. Zaleca się aby w reklamacji wskazać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz dokładny opis przyczyny 

reklamacji. 

 

http://www.eurofirany.com.pl/blog.
https://pl.pinterest.com/eurofirany0/_created/
https://www.instagram.com/eurofirany/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UCiFUlVQiOXERMEnxutaULAw
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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 

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. 

 

§ 5. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

STANOWIĄCA ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. W związku z udziałem w Konkursie Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników.  

 

2. Wypełniając obowiązek wynikający z 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 (zwane dalej „RODO”), Organizator 

niniejszym informuje Uczestników Konkursu, że: 

 

a. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Organizator tj. „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy spółka jawna 

z siedzibą w Żywcu, przy ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec, (zwana dalej: Spółka „EUROFIRANY”). 

Kontakt z Administratorem może nastąpić: 

▪ listownie na adres: ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec, 

▪ drogą elektroniczną na adres e-mail: iod.ss@eurofirany.com.pl; 

 

b. Państwa dane osobowe Spółka „EUROFIRANY” przetwarza w celu umożliwienia Państwu wzięcia udziału 

w Konkursie, a także jego przeprowadzenia, w tym wyłonienia zwycięzcy, a w przypadku przyznania Państwu 

Nagrody w Konkursie również w celu jej wręczenia, publikacji informacji o zwycięzcy oraz w celach podatkowo-

rozliczeniowych; 

 

c. W przypadku, gdy złożycie Państwo reklamację w sprawie związanej z Konkursem, Spółka „EUROFIRANY” będzie 

przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na złożone w niej 

zastrzeżenia; 

 
d. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości typu newsletter, Spółka „EUROFIRANY” prześle 

wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Państwa adres e-mail zawierające 

informacje handlowe Spółki. Z kolei jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przesyłanie treści marketingowych 

dotyczących towarów i usług Spółki „EUROFIRANY” w postaci SMS/MMS, Spółka „EUROFIRANY” prześle je do 

Państwa na podany przez Państwa numer telefonu. Wówczas Spółka „EUROFIRANY” przetwarzać będzie Państwa 

dane osobowe w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym 

profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych. Oznacza to, że na podstawie 

Państwa danych osobowych oraz informacji dotyczących towarów, które Państwo nabyliście, Spółka 

„EUROFIRANY” może przeprowadzać analizę dotyczącą Państwa preferencji i zainteresowań, które to mogą 

posłużyć dostosowaniu do Państwa oczekiwań przekazu marketingowego od Spółki „EUROFIRANY”; 

 
e. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

▪ dobrowolnie udzielona zgoda w zgłoszeniu do udziału w Konkursie na przetwarzanie danych osobowych 

w związku z realizacją Konkursu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy), tj. art. 6 ust 1 lit. a) RODO,  

▪ w przypadku danych osobowych zwycięzcy (Laureata Konkursu) niezbędnych do doręczenia nagrody (adres 

korespondencyjny tj. kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, adres mailowy, numer 

mailto:iod___@eurofirany.com.pl
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telefonu,) dobrowolnie udzielona zgoda poprzez udostępnienie Spółce „EUROFIRANY” danych niezbędnych 

do doręczenia nagrody, tj. art. 6 ust 1 lit. a) RODO,  

▪ wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze Konkursu (w zakresie obowiązków 

podatkowych/rozliczeniowych), tj. art. 6 ust 1 lit. b) RODO,  

▪ w przypadku złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Konkursu działanie w uzasadnionym interesie 

administratora, którym jest w przypadku złożenia reklamacji – rozpatrzenie otrzymanej reklamacji oraz 

udzielenie na nią odpowiedzi, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

Natomiast w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na otrzymywanie od Spółki „EUROFIRANY” 

wiadomości o treści marketingowych w postaci newslettera (na wskazany przez Państwa adres e-mail lub numer 

telefonu),  Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

▪ art. 6 ust. 1 lit. a) – poprzez udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane 

dotyczą, na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji (adres e-mail lub numer telefonu), 

▪ art. 6 ust 1 lit. f) - poprzez działanie w uzasadnionym interesie administratora, którym są działania 

marketingowe. 

 

f. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Państwa dane osobowe Spółka „EUROFIRANY” może ujawnić 

w niezbędnym zakresie podmiotom czy osobom wspierającym jej działalność, w szczególności w zakresie obsługi 

informatycznej, w tym dostawcy serwera poczty elektronicznej, za pomocą której kontaktuje się z Państwem, 

podmiotom wspierającym ją w zakresie obsługi finansowo-księgowej, podatkowej i prawniczej oraz innym 

podmiotom czy osobom zaangażowanym w realizację Konkursu, a także podmiotom lub organom uprawnionym 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

 

g. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę „EUROFIRANY” do momentu zakończenia realizacji 

celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Uczestnika (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). 

Spółka „EUROFIRANY” może zachować niezbędne dane osobowe dotyczące Uczestnika w przypadku, gdy okaże 

się to niezbędne do celów wykazania zgodności z przepisami prawa, do czasu upływu przewidzianych prawem 

terminów przedawnienia roszczeń (w przypadku zwycięstwa Uczestnika w Konkursie także dla celów 

podatkowych/rozliczeniowych). W przypadku przesyłania do Państwa treści marketingowych w postaci 

newslettera (na wskazany przez Państwa adres e-mail lub numer telefonu), Spółka „EUROFIRANY” przetwarza 

Państwa dane do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź wniesienia przez Państwa sprzeciwu dotyczącego 

przetwarzania Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody na otrzymywanie newslettera na podany przez 

Państwa adres e-mail następuje poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika 

zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter. Z kolei wycofanie 

zgody na otrzymywanie treści marketingowych na podany przez Państwa numer telefonu następuje poprzez 

wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości SMS/MMS. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej 

wycofaniem; 

 
h. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę „EUROFIRANY” Państwa danych osobowych przysługują Państwu 

następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

 prawo do z ądania ich sprostowania (poprawiania) – w szczego lnos ci, gdy dane są niekompletne lub 

nieprawidłowe, 

 prawo do z ądania usunięcia danych osobowych – w szczego lnos ci, gdy dane nie są juz  niezbędne do celo w, 

dla kto rych były zebrane czy w inny sposo b przetwarzane, lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 prawo do z ądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposo b 

zautomatyzowany w związku z zawartą Umową, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych – w przypadku przetwarzania 

danych osobowych, kto re odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 
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 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego włas ciwego dla przetwarzania danych osobowych, 

kto rym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – 

w przypadku uznania przez Pan stwa, z e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

i. Państwa dane osobowe w celu realizacji Konkursu Spółka „EUROFIRANY” przetwarza na podstawie udzielonej 

przez Państwa zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana, co nie wpłynie 

na zgodność z prawem przetwarzania, jakie Spółka „EUROFIRANY” dokonała na jej podstawie przed jej 

wycofaniem. Wycofanie zgody spowoduje jednak, że Uczestnik nie będzie mógł dłużej brać udziału w Konkursie. 

Bez możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych Spółka „EUROFIRANY” nie będzie mogła dalej 

realizować Konkursu z Państwa udziałem;  

 

j. Państwa udział w Konkursie jest dobrowolny i podanie danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie też 

ma charakter dobrowolny. Podanie tych danych jest jednak niezbędne do tego, aby Spółka „EUROFIRANY” mogła 

przeprowadzić Konkurs z Państwa udziałem;  

 
k. Spółka „EUROFIRANY” nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państw trzecich oraz do 

organizacji międzynarodowych; 

 
l. W przypadku nie wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych typu newsletter (na wskazany 

przez Państwa adres e-mail lub numer telefonu) nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Państwa skutki 

prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.  

 

§ 6.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  30 lipca do dnia 30 grudnia 2021 r.  i jest dostępny w następujących 

miejscach: 

▪ siedziba Organizatora, 

▪ strona internetowa www.eurofirany.com.pl 

 

2. 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 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). 

 

 

 

 

http://www.eurofirany.com.pl/blog.

