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REGULAMIN KONKURSU “BANKUJ WYGODNIE” 
 

§ 1  
Postanowienia Ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa 

w konkursie organizowanym przez Organizatora na swojej stronie internetowej, zwanym dalej 
„Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Goodylabs Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-557) przy ul. Andrzeja 
Struga 78, identyfikujący się numerem NIP: 7292700899, dalej zwany „Organizatorem”.  

3. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu).  

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 30 listopada 2022 r. o godz. 11:00, a kończy się dnia 27 stycznia 
2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego i jest organizowany na stronie internetowej 
www.goodylabs.com. 

5. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także 
oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje. 

6. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie prawa do uczestnictwa w Konkursie, praw 
i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej Nagrody. 
 

§ 2  
Uczestnicy i zasady Konkursu 

 
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
2. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 221 

Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która: 
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie 
udziału w Konkursie;  

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub - w przypadku 
osób poniżej 18 roku życia - dostarczyła zgodną z regulaminem zgodę rodzica; 

c) mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
d) wykona Zadanie Konkursowe.  

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy 
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na 
podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, 
wstępni, zstępni oraz rodzeństwo, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu) wyżej wymienionych osób. 

4. Konkurs składa się z dwóch etapów: etap pierwszy odbywa się w dniach od 30 listopada 2022 
roku (od godziny 11:00) do 6 grudnia 2022 roku (do godziny 23:59:59). zaś etap drugi w dniach 
od 7 grudnia 2022 roku (od godziny 9:00) do 20 stycznia 2023 roku (do godziny 23:59:59). 

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie – w ramach jego pierwszego etapu, w czasie jego trwania, 
Uczestnik wypełni formularz konkursowy zamieszczony pod adresem: 
https://forms.gle/6WS5mjf6KQxYc7xD9 (dalej: Zadanie Konkursowe), w którym udzieli 
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odpowiedzi na pytania postawione przez Organizatora, w tym na pytanie: „Dlaczego korzystasz 
z usług banków przez Internet?”. 

6. Drugi etap polega na udziale w przygotowanych przez Organizatora wywiadach badawczych 
przeprowadzonych przez Organizatora za pośrednictwem aplikacji do videorozmów (uprzednio 
zainstalowanej na urządzeniu Uczestnika przez Uczestnika, o ile było takie wymaganie 
Organizatora), w ustalonych przez Uczestnika oraz Organizatora terminach. Do drugiego etapu 
może zakwalifikować się wyłącznie 16 Uczestników, których wyboru dokona Komisja 
Konkursowa na podstawie oceny przesłanego formularza konkursowego, dokonanej zgodnie 
z postanowieniami § 3 Regulaminu.  

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. Zakazane jest 
korzystanie przez jedną osobę z więcej niż jednego profilu w Serwisie, w szczególności poprzez 
tworzenie fikcyjnych profili.  

8. Komisja konkursowa jest uprawniona do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa 
w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie 
z niniejszym Regulaminem. Komisja jest uprawniona do wykluczenia Uczestnika z udziału 
w Konkursie i odmowy przyznania mu Nagrody, jeśli nie spełnia warunków uczestnictwa 
w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie lub też narusza postanowienia ust. 9 
poniżej. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone 
w Regulaminie, a w przypadku, gdy otrzymał Nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu. 

9. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie 
wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy, w szczególności:    
a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,  
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook; 
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;  
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści obraźliwych, 

politycznych, propagandowych, pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle 
rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne. 

10.  Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez złożenie 
Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji.  

 
§ 3  

Nagrody i wyłonienie Zwycięzców  
 

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 (trzy) 
osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie 
czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich 
kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego 
Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu 
Konkursu i którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są 
ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających 
z przepisów prawa. 

2. Po zakończeniu pierwszego etapu Konkursu Komisja dokona weryfikacji Zadań Konkursowych 
zgłoszonych przez Uczestników pod kątem ich czytelności, atrakcyjności, oryginalności 
i kreatywności. Każdy z członków Komisji Konkursowej może przyznać Uczestnikowi Konkursu 
od 0 do 10 punktów, co oznacza, że z oceny Komisji każde Zgłoszenie może maksymalnie 
otrzymać 30 punktów. W ten sposób Komisja wyłoni 16 (szesnastu) Uczestników, których 
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Zadania Konkursowe w ocenie Komisji będą najlepsze i najciekawsze. W przypadku remisu 
punktowego o ostatecznej kolejności zadecyduje Komisja.  

3. Komisja poinformuje Uczestnika o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu dnia 5 grudnia 2022 
roku za pośrednictwem podanego przez niego adresu mailowego. 

4. W drugim etapie wszyscy zakwalifikowani Uczestnicy, którzy wezmą udział w wywiadzie 
badawczym, otrzymają Nagrody.  

5. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.  
6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez wiadomość mailową 

dostarczoną na podany podczas wykonywania zadania konkursowego adres e-mailowy, 
najpóźniej do dnia 27 stycznia 2023 roku. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak 
możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych 
wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych 
z Regulaminem. 

8. Nagrodami w Konkursie jest 16 (szesnaście) bonów podarunkowych „E-karta” Empik o wartości 
100 zł każdy z nich. Zasady i warunki wykorzystania bonu podarunkowego określone są na 
stronie: https://www.empik.com/karty-prezentowe/faq (zakładka „E-karta”). Nagroda 
zostanie wysłana Uczestnikowi na adres e-mail przekazany Organizatorowi podczas 
wykonywania zadania konkursowego. 

9. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce 
bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej 
Nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu 
Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

10. Do wartości każdej Nagrody Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie 
podatku od nagród w wysokości 22,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 22/100).  

11. Organizator pobierze od każdego Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną na poczet 
zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy 
„o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 20 kwietnia 2004 r., który zostanie 
odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. 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 Nagrody w Konkursie. 
Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do 
wypełnienia w/w obowiązków. 

 
§ 4  

Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych 
 

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw 
lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich 
majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.  

2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne 
i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone 
żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.  

3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania 
Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) 
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udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na 
następujących polach eksploatacji:  
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby wybrane osoby mogły mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do 
pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych. 

4. Przeniesienie praw autorskich do Utworu w zakresie określonym w pkt. 3 powyżej następuje 
w zamian za Nagrodę, co stanowi całkowite wynagrodzenie za przeniesienie tych praw na 
Organizatora.  

5. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwołalne, niczym nieograniczone i nie jest uzależnione 
od jakichkolwiek dodatkowych warunków. W związku z przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych do zwycięskich Zadań Konkursowych, Zwycięzcom Konkursu, poza uprawnieniem 
do uzyskania Nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do 
Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. 

6. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora przysługujących mu 
autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), do jego Zgłoszenia 
i jego opracowań i zezwala Organizatorowi na ich wykonywanie w jego imieniu, 
w szczególności prawa do: 
a. autorstwa Zadania Konkursowego; 
b. oznaczenia Zadania Konkursowego swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do 

udostępniania go anonimowo; 
c. nienaruszalności treści i formy Zadania Konkursowego oraz jego rzetelnego wykorzystania; 
d. decydowania o pierwszym udostępnieniu Zadania Konkursowego publiczności; 
e. nadzoru nad sposobem korzystania z Zadania Konkursowego. 

7.  W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw 
autorskich do Zadania Konkursowego zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, 
a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym 
zakresie, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie 
pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub 
prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje 
wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione 
i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także 
podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 
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§ 5  
Dane Osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem 

jest możliwy korespondencyjnie na adres 90-557 Łódź, ul. Andrzeja Struga 78 oraz na adres e-
mail: konkurs@goodylabs.com. 

2. Dane uczestników Konkursu są przetwarzane w celu: 
-   związanym z udziałem w Konkursie, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia oraz wyłonienia 

zwycięzców i opublikowania informacji o wynikach Konkursu a także rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

-  w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez 
Organizatora działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes 
Organizatora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

a w przypadku Zwycięzców Konkursu, także: 
-  w celu spełnienia przez Organizatora obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, 

w szczególności w przepisach podatkowych i o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 
1 lit. c RODO); 

-  w celu w celu związanym z wydaniem nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
3. W przypadku realizacji Konkursu w serwisie społecznościowym Facebook Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane przez Meta Platforms, Inc. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie 

i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.  
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do 

czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku 
kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs. 

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć 
zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga 
zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: konkurs@goodylabs.com. 

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty 
z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy 
publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.  

9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.  

 
§ 6  

Reklamacje 
 

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem 
„Reklamacja: konkurs Bankuj wygodnie” na adres e-mail konkurs@goodylabs.com lub adres 
korespondencyjny Organizatora (90-557 Łódź, ul. Andrzeja Struga 78), związanej z przebiegiem 
Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu. 
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2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika, uzasadnienie 
reklamacji oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację. 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursu w terminie 14 dni od dnia 
wpłynięcia reklamacji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. 
Decyzja w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach 
prowadzonego postępowania reklamacyjnego. 

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w sposób, w jaki reklamacja została 
zgłoszona lub inny wybrany przez Uczestnika sposób. 

5. Postępowanie reklamacyjne opisane w niniejszym Regulaminie nie pozbawia Uczestnika prawa 
do dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem w postępowaniu sądowym lub w innym 
właściwym postępowaniu, w szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w postępowaniu 
sądowym roszczeń wynikłych w związku z Konkursem nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie 
drogi postępowania reklamacyjnego. 

6. Organizator informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez niego reklamacji, składającemu 
reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje: 
-  prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów 

organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów, 
zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym 
przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania składającego reklamację; 

-  prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. 
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu składający reklamację 
powinien złożyć wniosek do właściwego dla Organizatora podmiotu uprawnionego (rejestr 
podmiotów znajduje się pod adresem: 
https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php); Konsument może skorzystać 
również z platformy ODR dostępnej pod adresem: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.; 

 
§ 7 

 Świadczenie usług drogą elektroniczną 
  

1.  W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach 
opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do 
realizacji Konkursu.  

2.  Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie 
usługi jak: 
a) umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym; 
b) umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie. 

3.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik 
rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem. 

4.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez 
Uczestnika poprzez rezygnację z uczestnictwa w Konkursie. 

5.  Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą 
elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari. 
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6.  Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze 
standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje 
Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. 

7.  Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy 
informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych. 

8.  Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 6 Regulaminu. 

9.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą 
elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w 
szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami). 

  
  § 8 

 Postanowienia końcowe 
 
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie 
obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest 
to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa 
w Konkursie. 

3. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
4.  Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dn. 19.11.2009 r. 

5.  Uczestnictwo w Konkursie nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami 
prowadzonymi przez Organizatora. 

6. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem 
publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: 
https://www.goodylabs.com/static/files/pdf/regulamin-konkursu-bankuj-wygodnie.pdf 
i w siedzibie Organizatora. 

7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez 
potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie 
po stronie Uczestnika. 
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Załącznik 1 

OŚWIADCZENIE 
  
Ja, niżej podpisany/a_____________________________, wyrażam zgodę na wzięcie udziału przez 
__________________, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, w konkursie organizowanym 
przez Goodylabs sp. z o.o. (dalej: „Konkurs”) oraz akceptuję w imieniu mojego syna /mojej córki 
regulamin Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 
osobowych mojego syna/mojej córki, o których mowa w regulaminie tego Konkursu. 
 
 
  

_____________________________  
(miejscowość i data) (podpis) 

 
 


