
 

 

REGULAMIN KONKURSU „Daj znak BLIKA i migiem wygraj 5000 zł”  

 

Artykuł 1 Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu organizowanego na stronie profilo-

wej Facebook’a pod nazwą „Daj znak BLIKA i migiem wygraj 5000 zł", 

zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 87A, 00-718 Warszawa, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000493783; REGON 147055889, NIP 521-36-64-494. 

3. Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu, w tym uczestnictwa w Kon-

kursie, rodzaj przyznawanych nagród i sposób ich uzyskania przez Uczest-

ników Konkursu.  

4. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, 

zostaną zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/blikmobile.  

5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na profilu Facebook BLIKA 

oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.  

6. Konkurs prowadzony jest w Internecie, na profilu BLIKA na Facebooku.  

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja regulaminu Konkursu do-

konywana podczas dodawania pracy konkursowej. 

 

Artykuł 2 Uczestnicy  

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni równocześnie następujące warunki: 

- jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

- posiada internetowe konto bankowe, na które możliwe będzie przelanie 

nagrody, 

- posiada własny profil na Facebooku,  



 

 

- wypełni zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem Konkursu, 

zwana dalej „Uczestnikiem Konkursu”.  

2. W przypadku wygranej w Konkursie, Uczestnik Konkursu będący laurea-

tem nagrody przekaże Organizatorowi dane niezbędne do wydania mu na-

grody (imię, nazwisko oraz numer konta bankowego).  

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany 

ani związany z serwisami społecznościowymi Facebook bądź Instagram, zaś 

podmioty prowadzące te serwisy nie są̨ podmiotami w jakikolwiek sposób 

odpowiedzialnymi za czynności wykonywane w związku z Konkursem ani 

skutki realizacji Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i re-

klamacje związane z Konkursem w tych portalach społecznościowych na-

leży kierować́ do Organizatora.  

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 

2019 r. poz. 847).  

5. W Konkursie nie mogą̨ wziąć́ udziału pracownicy Organizatora. W przy-

padku, gdy zwycięzcami okażą̨ się̨ takie osoby, tracą̨ one uprawnienie do 

nagrody. 

Artykuł 3 Zasady Konkursu  

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w 

art. 2 ust. 1 Regulaminu, zgłaszają̨ się̨ do udziału w Konkursie poprzez do-

konanie następujących czynności:  

a)  zamieszczenie autorskiego filmu  w komentarzu pod postem konkurso-

wym na profilu BLIKA na Facebooku (https://www.face-

book.com/blikmobile), który jest odpowiedzią na zadanie konkursowe, 

b)  bycie fanem lub polubienie profilu BLIK na Facebooku.  

2. Wykonanie wszystkich czynności opisanych w Artykule 3 pkt. 1 w czasie 

trwania Konkursu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się̨ danej osoby do 

uczestnictwa w Konkursie w charakterze jej Uczestnika („Zgłoszenie”).  

3. Zadanie konkursowe pojawi się na profilu BLIKA na Facebook’u w dniu 25 

listopada 2021 r. 



 

 

4. Zadanie konkursowe jest następujące:  

„Zaproponuj znak BLIK w Polskim Języku Migowym”.” 

5. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, 

jednak może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.  

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  

7. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie 

w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regula-

minu lub niespełnienia jego warunków.  

8. Niedopuszczalne jest:  
a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzy-

stywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regu-

laminem;  

b)  korzystanie z praw autorskich osób trzecich bez ich zgody lub właściwej 

licencji;  

c)  naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;  

d)  podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających 

prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowie-

dziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.  

 

Artykuł 4 Rozstrzygniecie konkursu i nagrody  

1. Konkurs trwa od dnia 25.11.2021, od momentu opublikowania posta kon-

kursowego na Facebooku do dnia 9.12.2021 do godz. 23:59. 

2. Nagroda przyznawana w Konkursie to 5556 zł, od której zostanie potrącony 

podatek 10%. Laureat otrzyma nagrodę w kwocie 5000 zł (po potrąceniu 

podatku) przelewem na wskazany numer konta bankowego. 

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu BLIKA na Facebooku 

https://www.facebook.com/blikmobile 

4. Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz 

nad wyłonieniem zwycięzców. W skład Jury Konkursu wchodzi 3 przedsta-

wicieli Organizatora Konkursu. Laureat Konkursu zostanie poinformowany 

o wygranej w wiadomości prywatnej na Facebooku (Messenger). Nagroda 



 

 

zostanie przelana na wskazany przez Laureata numer konta bankowego w 

ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia wszystkich potrzebnych danych 

do przelewu oraz wymaganych dokumentów (oświadczenie o udzieleniu li-

cencji oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku). 

5. Warunkiem wydania nagrody Uczestnikowi Konkursu jest podanie da-

nych niezbędnych do wykonania przelewu, a także wysłanie na wskazany 

adres korespondencyjny podpisanego odręcznie oświadczenia o udzieleniu 

licencji wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku. 

6. Laureat Konkursu, któremu zostanie przyznana Nagroda, przesyła Organi-

zatorowi w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Facebooka (Messen-

ger) na profilu http://www.facebook.com/blikmobile następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer konta bankowego, 

7. Laureat Konkursu jest także zobowiązany do przesłania na adres: Polski 

Standard Płatności Sp. z o.o., ul Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, od-

ręcznie podpisanego oświadczenia o udzieleniu licencji wraz ze zgodą na 

wykorzystanie wizerunku. Treść oświadczenia: 

„Oświadczam, że z chwilą przesłania utworu zawierającego projekt gestu 

oznaczającego znak BLIK  w polskim języku migowym, w ramach Konkursu, 

udzielam w zamian za nagrodę pieniężną w Konkursie, licencji na rzecz Pol-

skiego Standardu Płatności sp. z o.o. w Warszawie, do korzystania z wytwo-

rzonego przeze mnie utworu („utworu”) w całości lub w części na polach 

eksploatacji (art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych) obej-

mujących prawo (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w cało-

ści lub we fragmencie dowolną techniką używaną w mediach digitalowych 

(cyfrowych), (ii) w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemi-

towanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (iii) 

w zakresie prawa do tworzenia utworów zależnych i modyfikacji utworu, w 

szczególności poprzez złączenie lub włączenie utworu do lub połączenie  z 

innym utworem a także (iv) w zakresie zwielokrotnienie i/lub rozpowszech-

nianie utworu w grupie osób głuchych, w mediach społecznościowych takich 

jak Facebook, Instagram, Youtube, portale internetowe. Prawo do nadzoru 

autorskiego jest wyłączone. Udzielam także zgody na wykorzystanie mojego 

wizerunku w ramach otrzymanej nagrody pieniężnej.” 



 

 

9. Jeżeli Laureat nie skontaktuje się w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników 

(tj. Laureat nie udzieli odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Organiza-

tora), traci uprawnienia do nagrody. Laureat Konkursu ma prawo wyłącznie 

do jednej nagrody w Konkursie.  

10. Laureat Konkursu nie ma prawa zamiany nagrody na nagrodę innego ro-

dzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.  

11. Decyzja Organizatora Konkursu, wskazująca Laureata, jest ostateczna.  

12. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych przychód laureata uzyskany z tytułu otrzymania nagrody podlega 

opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody. Wartość 

nagrody przypadająca na każdego z laureatów, która nie będzie objęta zwol-

nieniem podatkowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68) ustawy o podatku do-

chodowym od osób fizycznych, zostanie powiększona o 11,12% wartości 

netto nagrody . Zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, Organizator zastrzega prawo potrącenia kwoty należnego 

podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego. Świadczenie 

Dodatkowe nie zostanie wydane więc Uczestnikowi Konkursu, ale zostanie 

zaliczone tytułem rozliczenia podatkowego przez Organizatora. 

 

Artykuł 5 

Ochrona Danych Osobowych  

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest  Polski 

Standard Płatności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie (kod pocztowy: 00-718), przy ul. Czerniakowskiej 87A, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000493783, NIP: 5213664494, o kapitale zakładowym w 

wysokości 151 263 000 zł. Administrator w celu należytej ochrony danych 

osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się

 

skon-

taktować pod adresem e-mail: iod@blik.com. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, nazwa profilu na 

Facebooku, adres korespondencyjny, adres email celem wysłania nagród, 

ewentualne dane niezbędne do rozliczenia zryczałtowanego podatku docho-

dowego od nagrody w Konkursie) będą wykorzystywane w celach wskaza-

nych w Art. 5 pkt 3 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie da-

nych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 



 

 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-

wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO).  

3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą

 

przetwarzane dla 

celów związanych z realizacją Konkursu, w celu rozpatrywania ewentual-

nych reklamacji, lub dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami 

oraz dla celów rozliczenia podatkowego Konkursu. Podstawą prawną prze-

twarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na to, że 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnio-

nych interesów realizowanych przez administratora, którym jest możliwość 

przeprowadzenia Konkursu w jakiej zdecydował się̨ wziąć udział Uczestnik, 

a także możliwość ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W 

odniesieniu do laureatów, którzy otrzymają̨ nagrody w zakresie niezbędnym 

dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podstawę̨ prze-

twarzania danych stanowią przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych.  

4. W związku z prowadzeniem Konkursu za pośrednictwem portalu społeczno-

ściowego oraz mając na uwadze, że osobami biorącymi udział w Konkursu 

mogą być wyłącznie osoby, które są użytkownikami tego portalu, admini-

strator portalu społecznościowego posiada dostęp do danych osobowych 

osób biorących udział w Konkursu w zakresie, jaki wynika z art. 1 pkt 5. 

Osoby odwiedzające stronę mogą uzyskać dostęp do danych osób biorących 

udział w Konkursie w zakresie obejmującym login w serwisie (w tym np. 

Imię i nazwisko) oraz informacje zamieszczone w komentarzach.  

5. Follow Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 99, 02-

634 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000491494, NIP 1132872654, wysokość kapitału zakładowego 350.000 

złotych, jest odbiorcą danych przetwarzającym dane na zlecenie Organiza-

tora, realizującym obowiązek informowania Laureatów w komentarzach na 

Profilu Facebook Organizatora o wygranej w Konkursie, a także będzie wy-

syłać prośby o podanie imienia i nazwiska oraz numeru konta bankowego, 

na które zostanie przelane 5000 zł, będące nagrodą w Konkursie. Podmiot 

ten będzie wspierał także Organizatora przy rozpatrywaniu ewentualnych 

reklamacji w ramach Konkursu. 

6. Pozostałymi Odbiorcami danych osobowych będą

 

następujące kategorie 

podmiotów: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy tele-



 

 

informatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą dzia-

łalnością

 

Administratora, podmioty udzielające wsparcia marketingowego 

Administratorowi – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania 

danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty 

adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

ochronę

 

danych zaś ujawniane kategorie danych osobowych będą ograni-

czały się̨ tylko do zakresu w jakim jest to niezbędne dla realizacji Konkursu 

i przyznania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.  

7. Każdej osobie, której dane są

 

przetwarzane, w zakresie wynikającym z prze-

pisów prawa, przysługuje: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania (art. 16 RODO), 

- usunięcia danych (art. 17 RODO), 
- ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),  

- oraz, w przypadkach przewidzianych przez prawo, z przyczyn związanych 

jej szczególną sytuacją, uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec prze-

twarzania danych (art. 21 ust. 1 RODO).  

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobo-

wych każda osoba może zwrócić́ się̨̨

 

do Administratora z prośbą o udziele-

nie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Da-

nych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia 

udziału w Konkursie. Bez podania danych nie będzie możliwe wzięcie 

udziału w Konkursie i otrzymanie nagrody.  

10. Dane osobowe przetwarzane będą

 

przez okres trwania Konkursu (lub zgło-

szenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą), a po jej zakończeniu 

przez czas wynikający z przedawnienia roszczeń z tytułu uczestniczenia w 

Konkursie, tj. 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do roz-

strzygnięcia Konkursu.  

11. Dane osobowe Laureata Konkursu mogą być również przetwarzane na pod-

stawie obowiązujących przepisów prawa dla celów rozliczeń podatkowych 

do upływu 5 lat od końca roku podatkowego, w którym przyznano nagrody 

w ramach Konkursu.  

 



 

 

Artykuł 6 Reklamacje  

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem in-

formacji drogą elektroniczną należy składać w wiadomości prywatnej na 

profilu BLIKA na Facebook’u pod adresem: https://www.face-

book.com/blikmobile, w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury 

przyznawania Nagród, o której mowa w art. 4 Regulaminu, bezpośrednio do 

siedziby Organizatora lub listem poleconym.  

2. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu 

w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.  

 

Artykuł 7 Przechowywanie dokumentacji 

3. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana 

będzie przez Organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia 

Laureatów Konkursu, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 10 Regulaminu w zakresie 

dotyczącym dokumentacji księgowo-podatkowej i archiwalnej, która zgod-

nie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez 

dłuższy okres wymagany przepisami prawa.  


