
 

Regulamin konkursu: Zrób to z MAKE HOME 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  
 
1.1. Organizatorem Konkursu jest firma MAKE HOME Hubert Świątek, ul. Krajowa 17, 62-025 
Kostrzyn, NIP 7772277900. 
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej 
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
1.3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 
1.4. Sponsorem nagród w konkursie jest firma MAKE HOME Hubert Świątek  
1.5. Obsługą i realizacją konkursu zajmuje się w imieniu Organizatora agencja Blue Ocean Artur 
Hankiewicz, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 73, właściciel domeny niebieskiocean.pl 
 
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:  
 
2.1. Konkurs będzie trwał w dniach od 11.02.2019 do 14.04.2019. 
2.2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://makehome.pl i na profilu 
w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/MakeHomeStore/.  
2.3. Partnerem Konkursu jest Odnawialnia. 
2.4. Patronem medialnym konkursu jest Nowy Magazyn. 
 
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:  
 
3.1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu DIY (np. poduszka, renowacja mebla, 
gazetownik, worek na pranie etc.), z użyciem zakupionej w sklepie MAKE HOME tkaniny; 
przygotowaniu opisu (krok po kroku) oraz dokumentacji fotograficznej  i przesłaniu zgłoszenia na 
adres: marketing@makehome.pl 
 
Organizator udostępnia kupującym specjalny kod: KONKURS15, który uprawnia do zakupu tkaniny 
z 15% rabatem.  
 
Opis projektu musi umożliwiać publikację w dziale https://makehome.pl/diy 
 
3.2. Laureatem Konkursu zostanie osoba, której projekt zostanie najlepiej oceniony przez Komisję 
Konkursową. 
3.3. Komisja Konkursowa złożona z 5 jurorów (przedstawicieli Organizatora i Partnera Konkursu) przy 
ocenie projektów będzie brać pod uwagę takie elementy jak: zgodność projektu z zasadami konkursu, 
stopień skomplikowania projektu, jego oryginalność, staranność wykonania oraz jakość zdjęć 
i opisów. 
3.4. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu 
komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez 
Organizatora z siedzibą w Kostrzynie, ul. Krajowa 17, w celu prawidłowego przeprowadzenia 
Konkursu.  
3.6. Organizator gwarantuje uczestnikom prawo wglądu do ich danych osobowych oraz ich 
poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.  
3.7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.   
3.8. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest samodzielnym twórcą projektu; projekty są rezultatem 
jego własnej, oryginalnej twórczości; projekty są wykonane z największą starannością, pod względem 
merytorycznym na poziomie umożliwiającym ich wykorzystanie zgodnie z założeniami konkursu; 
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projekty nie były do tej pory publikowane oraz Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie 
projektu zgodnie z zasadami Konkursu.  
 
3.9.  Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest jego organizator.  

3.10.  Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w następujących celach i w oparciu 
o następujące podstawy prawne: 

1)   przeprowadzenie konkursu obejmujące działania takie jak gromadzenie prac 
konkursowych, ocena prac konkursowych, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników, 
przekazanie nagród, przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego, co stanowi prawnie 
uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

2)    wywiązanie się z obowiązków nałożonych na organizatora konkursu jako płatnika podatku 
dochodowego od nagród w konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

3)    ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w konkursie, co 
stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO).   

3.11. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców organizatora konkursu, takich 
jak hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, podmiot świadczący 
wsparcie IT. 

3.12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez 30 dni od ogłoszenia wyników 
konkursu, a po tym terminie zostaną usunięte, chyba że w tym czasie uczestnik złoży reklamację. 
W takiej sytuacji dane uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do 
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jak również po zakończeniu postępowania 
reklamacyjnego w celu udokumentowania przebiegu postępowania reklamacyjnego. 

3.13. Dane zwycięzców konkursu, z uwagi na fakt ich przechowywania w ramach dokumentacji 
księgowej, będą przechowywane przez czas, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywać 
dokumentację księgową.  

3.14. Uczestnikom konkursu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem ich 
danych osobowych: 

1)    prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2)    prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

3)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3.15. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. 

 
 
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:  
 
4.1. Laureat wyłoniony zostanie w wyniku głosowania powołanej przez Organizatora, 5-osobowej 
Komisji Konkursowej oceniającej według swobodnego uznania realizację zadania konkursowego, 
o którym mowa w pkt. 3 niniejszego Regulaminu, w terminie przewidzianym w punkcie 2.1 
niniejszego Regulaminu.  
4.2. Jury przyzna w Konkursie jedną  nagrodę rzeczową: fotel o wartości 1500 zł 
https://makehome.pl/fotele/1391-fotel-w-stylu-art-deco-ciemny-turkus-mht-173.html. Organizator 
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dopuszcza także możliwość przyzania nagród niespodzianek autorom innych wyróżnionych 
w konkursie prac. 
4.3. Laureat powiadomiony zostanie o wygranej mailem, w terminie do 20 dni roboczych od terminu 
zakończenia Konkursu, określonego w punkcie 2.1  
4.4. Nagroda wysłane zostaną przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania 
wskazany przez laureata w e-mailu w terminie najpóźniej 30 dni od dnia powiadomienia laureata 
o wygranej.  
4.5. W przypadku niepodjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do 
dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.  
4.6. Od nagród, których wartość przekracza 760 zł, laureat zobowiązany jest zapłacić podatek 
dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z przepisami ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.  
4.7. Organizator Konkursu w celu pokrycia wartości podatku postanawia, że do wartości każdej 
Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej  
zryczałtowanemu  podatkowi  dochodowemu  od  osób  fizycznych  z  tytułu wygranej  w  Konkursie 
w  kwocie  stanowiącej  11,11%  wartości  danej  Nagrody.  Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota 
dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę 
podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 
4.8. Organizator zastrzega, że nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na jej równowartość 
pieniężną. Różnica wynikająca z wartości wybranej nagrody mniejszej niż podane, nie będzie 
zwracana. Laureatowi nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagród.  
 
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:  
 
 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej 
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej https://makehome.pl 
informacji o laureacie Konkursu na adres mailowy Organizatora: marketing@makehome.pl  
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: - zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, - nie 
doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych 
lub błędnym ich podaniem, - świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.  
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeśli nadesłane projekty nie 
spełnią warunków regulaminu i kryteriów Jury. 
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 
Konkursu.  
6.3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.  
6.4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
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