
 

 
 

DOM 3E SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000833770, NIP 5252819742, REGON 385864937, 
kapitał zakładowy 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100) opłacony w całości. 

 

 
REGULAMIN KONKURSU „CZY TWOJE SERCE KLIKA W RYTMIE 3E” 

 
§1  

1. Organizatorem Konkursu jest DOM 3E S.A. z siedzibą w (00-124) Warszawie przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000833770, REGON 385864937, kapitał zakładowy 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto 
jedenaście złotych 10/100), w całości opłacony (dalej jako: „Spółka” bądź „Organizator”). 

2. Spółka prowadzi działalność polegającą na kompleksowej budowie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w technologii SYSTEM 3E tj. 
technologii wykonania obiektu budowlanego, wykorzystującej elementy wykonane z perlitu łączone metodą bezspoinową, wprowadzaną do 
obrotu na podstawie normy EN 771-3:2011+A1:2015. 

3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa w konkursie walentynkowym i zawiera stosowne reguły postępowania, które 
uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w konkursie (dalej jako: „Regulamin”). 

4. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptować treść Regulaminu (dalej jako: 
„Konkurs”).  

5. W formularzu, o którym mowa w ust. 5, uczestnik podaje swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych. 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  
7. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymagania opisane w Regulaminie.  
 

§2 
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne które:  

a) ukończyły osiemnasty rok życia; 
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 
c) zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 
d) zaakceptowały treść Regulaminu oraz wypełniły formularz zgłoszeniowy.  

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.  
3. Uczestnik może tylko raz wziąć udział w Konkursie – przy weryfikacji zgłoszeń będzie brane pod uwagę pierwsze zgłoszenie przesłane 

przez Uczestnika. 
4. Zgłoszenia do Konkursu będą zbierane od 14.02.2023 r. od godziny 10:00 do 17.02.2023 r. do godz. 23:59. 
5. Imiona i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, mogą być ujawnione publiczne. 
 

§3 
1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora (dalej 

„Komisja”).  
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez 

Komisję. 
 

§4 
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.  
2. Nagrodą główną w Konkursie jest darmowa konsultacja z architektem DOM 3E trwająca 60 minut, której celem jest omówienie koncepcji 

projektu domu realizowanego w technologii SYSTEM 3E. Nagrodą Główna przeznaczona jest dla jednego zwycięzcy.  
3. W celu wykorzystania Nagrody Głównej, o której mowa w ust. 2, Uczestnik w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania Nagrody Głównej zgłosi 

się do Organizatora drogą korespondencji na adres e-mail kontakt@dom3e.com w celu umówienia spotkania (offline lub online) z Głównym 
Architektem DOM 3E. 

4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju bądź gotówkę a decyzja o przyznaniu nagrody jest 
ostateczna. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagród na rzecz osób trzecich.   

 
§5 

1. Przyznanie Nagrody Głównej odbywa się poprzez weryfikację poprawności udzielonych odpowiedzi w Konkursie przez uczestnika. 
2. Uczestnik, który jako pierwszy udzieli 100% prawidłowych odpowiedzi lub zdobędzie najwyższy wynik najbliższy 100% prawidłowych 

odpowiedzi, zostaje uznany za zwycięzcę Konkursu (dalej: „Zwycięzca”).  
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 7 dni po ukończeniu Konkursu za pośrednictwem oficjalnego profilu Organizatora na 

portalu Facebook, Instagram, LinkedIn ze wskazaniem imienia i nazwiska Zwycięzcy. Zwycięzca zostanie również poinformowany o wygranej 
drogą mailową – wiadomość zostanie wysłana na adres podany przy zgłoszeniu. 

 
§6 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest DOM 3E S.A. z siedzibą w (00-124) Warszawie przy 
Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000833770, REGON 385864937, kapitał 
zakładowy 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100), w całości opłacony.  

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem 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/W (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

3. Przekazane przez uczestnika Konkursu dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, przetwarzane są z uwagi 
na niezbędność takiego przetwarzania w celu: 
a) realizacji Konkursu;  
b) marketingowym; 
c) otrzymywania informacji handlowych. 
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4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych 
osobowych uczestnik Konkursu może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres korespondencyjny Organizatora jako 
administratora (00-124 Warszawa, ul. Rondo ONZ 1) lub na adres e-mail: kontakt@dom3e.com. 

5. Podawanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do 
kontaktu lub weryfikacji zwycięzców Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania. 

6. Organizator jako Administrator przekazanych przez uczestników Konkursu danych osobowych, zapewnia ich bezpieczeństwo za pomocą 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych 
uczestników Konkursu oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów i połączeń. 
Ponadto Organizator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu były: 
a) przetwarzane zgodnie z prawem; 
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; 
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 

przetwarzania. 
7. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, każdy uczestnik Konkursu ma prawo wnieść skargę 

do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia, którym w RP jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:  Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 
powszechnie obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych osobowych. 

 
§7 

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu, z wyłączeniem decyzji i postanowień, które na mocy niniejszego Regulaminu są ostateczne 
i w stosunku do których nie przysługuje reklamacja, mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres 
Organizatora (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa) w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Do rozstrzygnięcia reklamacji Organizator 
powołał Komisję Reklamacyjną.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika Konkursu, numer telefonu oraz adres korespondencyjny i opis reklamacji.  
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  
4. Zainteresowany uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego listem poleconym, najpóźniej w 

ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.  
5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.  

 
 §8 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Spółki.  
2. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do 

żądania wydania Nagrody.  
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. 

zm.).  
 
 
 
 

 


