
Regulamin konkursu CakeIt.pl

„Za co lubisz Cakeit.pl?”

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Aneta Weiner, właściciel strony www.cakeit.pl, ul. Wierzbowa 46, 44-

217 Rybnik, NIP: 6422956758

2. Fundatorami nagród są:

a) URS STUDIO Urszula Stępniak, Ul. Romańska 22, 01-451 Warszawa, NIP 7582158854 

b) Słodka Pasja Anna Grochalska ul. Wiejska 16, 48-300 Jędrzychów, NIP7532160564 

c) Miniowe Formy 3D ul.Portowa 13b 76-200 Słupsk, NIP 6692535127 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/cakeItpl (zwanej dalej “Fanpage”)

§2. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby które ukończyły 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook oraz 

obserwowanie FanPage Organizatora.

3. Konkurs trwa od 12.11.2020 do 26.11.2020 do godziny: 23:59

4. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 30.11.2020 za pośrednictwem postu na FanPage Organizatora.

6. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze 

strony Facebook’a.

7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik:

a) akceptuje treść Regulaminu,

b) udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w ramach 

przesłanego zgłoszenia do Konkursu, obejmujących nazwę użytkownika wykorzystywaną przez 

Uczestnika w Serwisie Facebook. W razie uzyskania przez Uczestnika statusu Zwycięzcy – również 

adres poczty elektronicznej Uczestnika, jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Zgoda ta

wyrażana jest na przetwarzanie tych danych osobowych wyłącznie w ramach i na potrzeby 

przeprowadzenia i obsługi Konkursu, w tym przekazania Nagród.

8. Każdy Uczestnik tylko raz może wziąć udział w Konkursie. Jeśli Uczestnik prześle więcej niż jedną 

pracę konkursową, to w Konkursie weźmie udział tylko pierwsze zgłoszenie.

9. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie treści 

Konkursowych stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności 

zaś autorskich praw osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodanych pod postem konkursowym.

11. Uczestnik, w przypadku gdy zostanie Zwycięzcą Konkursu, zgadza się na użycie jego pracy 

konkursowej przez Organizatora w następujących publikacjach:

a) w poście o którym mowa w pkt.5 niniejszego paragrafu

http://www.cakeit.pl/


b) w poście informującym o wynikach konkursu, który zostanie opublikowany w serwisie Instagram 

na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/cakeit.pl/

c) we wpisie na temat konkursu, który pojawi się na blogu www.CakeIt.pl

§3. Zadanie konkursowe

1. Zadanie Konkursowe polega na dodaniu komentarza zawierającego odpowiedź na pytanie „Za co 

lubisz Cakeit.pl”. Musi on zostać umieszczony w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie 

Facebook. Post będzie dostępny na FanPage Organizatora https://www.facebook.com/cakeItpl/

2. W konkursie zostanie wybranych 10 (dziesięciu) zwycięzców.

3. Ocena sposobu wykonania Zadania Konkursowego nastąpi wedle następujących kryteriów:

a) zgodność komentarza z tematem Konkursu,

b) pomysłowość i oryginalność komentarza

4. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana w poście na FanPage Organizatora. Post 

zostanie opublikowany w terminie wskazanym w §2 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

§4. Nagroda

1. Nagrodami w konkursie są:

a) tortowy alfabet „baby” od Miniowe Formy 3D

b) tortowy alfabet „baby” od Miniowe Formy 3D

c) tortowy alfabet „baby” od Miniowe Formy 3D

d) tortowy alfabet „baby” od Miniowe Formy 3D

e) tortowy alfabet „baby” od Miniowe Formy 3D

f) bon o wartości 200 zł do Sklepu Słodka Pasja (https://sklepslodkapasja.pl/)

g) bon o wartości 100 zł do Sklepu Słodka Pasja (https://sklepslodkapasja.pl/)

h) zestawy produktów marki Saracino, w którego skład wchodzą: 1 kg białej masy cukrowej Saracino

Pasta Top, 250 g czarnej masy cukrowej Saracino Pasta Model, 3 barwniki w żelu Saracino, 

czekoladowo-orzechowy aromat Saracino i 500 g lukru królewskiego Saracino w proszku

i) zestawy produktów marki Saracino, w którego skład wchodzą: 1 kg białej masy cukrowej Saracino 

Pasta Top, 250 g czarnej masy cukrowej Saracino Pasta Model, 3 barwniki w żelu Saracino, 

czekoladowo-orzechowy aromat Saracino i 500 g lukru królewskiego Saracino w proszku

j) ebook "Tortowy ebook" napisany przez Ulę Stępniak

k) ebook "Tortowy ebook" napisany przez Ulę Stępniak

l) ebook "Candybook" napisany przez Ulę Stępniak

m) komplet dwóch dysków do tynkowania o średnicy 16 cm od Miniowe Formy 3D

n) komplet dwóch dysków do tynkowania o średnicy 16 cm od Miniowe Formy 3D

o) komplet dwóch dysków do tynkowania o średnicy 16 cm od Miniowe Formy 3D

2. Zwycięzcy otrzymują możliwość wyboru jednej z Nagród opisanych w punkcie 1 niniejszego 

paragrafu, w podpunktach od f) do o). Dodatkowo Zwycięzcy zajmujący miejsca od 1 do 5 otrzymują 

jedną nagrodę w postaci tortowego alfabetu „baby”.

Kolejność wyboru nagród przez Zwycięzców będzie wyglądała następująco:
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https://sklepslodkapasja.pl/
https://www.facebook.com/cakeItpl/
http://www.CakeIt.pl/
https://www.instagram.com/cakeit.pl/


a) Zdobywca 1 nagrody wybiera jako pierwszy spośród wszystkich Nagród.

b) Zdobywca 2 nagrody wybiera jako drugi spośród pozostałych Nagród.

c) Zdobywca 3 nagrody wybiera jako trzeci spośród pozostałych Nagród.

d) Zdobywca 4 nagrody wybiera jako czwarty spośród pozostałych Nagród.

e) Zdobywca 5 nagrody wybiera jako piąty spośród pozostałych Nagród.

f) Zdobywca 6 nagrody wybiera jako szósty spośród pozostałych Nagród.

g) Zdobywca 7 nagrody wybiera jako siódmy spośród pozostałych Nagród.

h) Zdobywca 8 nagrody wybiera jako ósmy spośród pozostałych Nagród.

i) Zdobywca 9 nagrody wybiera jako dziewiąty spośród pozostałych Nagród.

j) Zdobywca 10 nagrody otrzymuje pozostałą Nagrodę.

O decyzji dotyczącej wyboru nagrody Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora w 

wiadomości prywatnej do konta CakeIt.pl na Facebooku https://www.facebook.com/cakeItpl/

3. Zwycięzcy zobowiązują się do przesłania w wiadomości prywatnej do konta CakeIt.pl na Facebooku 

https://www.facebook.com/cakeItpl/ danych teleadresowych potrzebnych do wysyłki Nagród, tj. imię 

(imiona), nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz adres do 

korespondencji, na który ma być wysłana Nagroda. Dane muszą zostać przesłane w terminie 7 dni 

od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Niepodanie tych danych w wyznaczonym terminie, oznacza 

rezygnację z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu.

4. Nagroda zostanie wysłana pocztą lub za pośrednictwem paczkomatu. Zwycięzcy mają możliwość 

wyboru rodzaju przesyłki. O swoim wyborze Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora 

w wiadomości prywatnej do konta CakeIt.pl na Facebooku https://www.facebook.com/cakeItpl/

5. Nagrody zostaną wysłane wyłącznie na adresy zlokalizowane w Polsce. Przesyłki międzynarodowe 

nie będą możliwe.

6. Wysyłka Nagród nastąpi w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę danych potrzebnych do 

nadania przesyłki z Nagrodą.

7. Nagrody nie mogą zostać zamienione na równowartość pieniężną.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy zgłoszeniu, w 

szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu 

przyznano nagrodę.

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili 

prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

11. Dane osobowe zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu ogłoszenia Zwycięzców 

Konkursu oraz przesłania Nagród.

§5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać nie 

później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
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3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana wiadomością email na adres 

aneta@cakeit.pl z tytułem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni. Organizator poinformuje o swojej decyzji za 

pośrednictwem wiadomości email.

§6. Polityka prywatności

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie 

określonym w Regulaminie. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału

w Konkursie.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie 

danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie

lub uzyskanie Nagrody lub rozpatrzenie reklamacji i potwierdza, że nie będzie podnosić z tego tytułu 

żadnych roszczeń.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda wyrażona przez tą osobę, a w 

zakresie określonym przez przepisy prawa, te przepisy prawa.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Ogranizator.

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności wydaniem Nagród, zgłoszeniem i rozpatrzeniem 

reklamacji, a także w celach wyznaczonych przez przepisy prawa.

6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

pozycjonowane.

7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania) 

swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie miał Organizator w zakresie niezbędnym do 

wykonania obowiązków związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, określonych 

Regulaminem.

9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, oraz w czasie 

potrzebnym na wysyłkę Nagród, maksymalnie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Po upływie 

tego okresu dane te zostaną usunięte.

10. Zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania i ochrony 

danych dostępne w Serwisie Facebook dostępne pod adresem: 

http://plpl  .facebook.com/about/privacy/.

§7. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 

inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o 

zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.


