
 

Regulamin konkursu „Wymiana na Funbox 6” 

z dnia 20.09.2021r. 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Wymiana na Funbox 6” (dalej „Konkurs”) jest Orange Polska S.A. 

z siedzibą i adresem w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681,  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział  

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5260250995, REGON 012100784, której 

kapitał zakładowy wynosi: 3 937 072 437,00 złotych (dalej „Organizator”). 

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany na forum Nasz Orange pod adresem nasz.orange.pl 

(zwanym dalej Forum). 

3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, 

prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (zwanych dalej „Uczestnikami”)  

i jest wiążący dla obydwu stron. 

 

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy forum nasz.orange.pl 

(dalej zwanym „Forum”), którzy: 

1.1. Posiadają zarejestrowaną na swoje dane usługę Orange Światłowód. 

1.2. Nie korzystają z niej poprzez urządzenie Funbox 6. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

3. Konkurs trwa od dnia 20.09.2021 r. od godziny 13:00 do dnia 03.10.2021 r. do godziny 23:59. 

4. Przystąpienie do Konkursu odbywa się poprzez wysłanie kompletnego zgłoszenia 

konkursowego (dalej „Zgłoszenie”) zgodnie z § 4 Regulaminu na adres mailowy: 

NaszOrange@orange.com.  

5. Wysyłka Zgłoszenia jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu.  

6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora  

oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami   

w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy. 



8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnienia Uczestników do udziału  

w Konkursie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, jeżeli Uczestnik naruszył   

jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub Regulaminu i Zasad Forum. 

 

§ 3  

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności  

w celu dokonania oceny wyników Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu,  

Organizator powołał komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją”) składającą się z czterech 

przedstawicieli Organizatora. 

 

§ 4  

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się 20.09.2021r. o godzinie 13:00 i będzie trwać do dnia 03.10.2021r. 

do godziny 23:59.   

2. Zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem”) polega na: 

2.1. Dodaniu w okresie trwania konkursu minimum 3 merytorycznych odpowiedzi  

w dowolnych wątkach na Forum (z wyłączeniem kategorii „O społeczności”) założonych 

nie wcześniej niż w sierpniu 2021 r.  

2.2. udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania (dalej zwanymi „Pytaniami konkursowymi”):  

2.2.1. „Jakie ekstra funkcje powinien posiadać router Twoich marzeń?” 

2.2.2. „Dlaczego chciałbyś zamienić obecny router na Funboxa 6?”  

3. „Zgłoszenie” należy przesłać na adres: NaszOrange@orange.com nie później niż do dnia 

03.10.2021 r. do godziny 23:59.  

4. Kompletne Zgłoszenie powinno zawierać:  

4.1. Tytuł maila: Konkurs „Wymiana na Funbox 6”  

4.2. Odpowiedzi na Pytania konkursowe  

4.3. ID usługi lub login zarejestrowanej na dane Uczestnika usługi Orange Światłowód  

4.4. Nick na forum 

5. Każdy z Uczestników może przesłać jedno Zgłoszenie. W przypadku dostarczenia do 

Organizatora większej ilości Zgłoszeń, pod uwagę zostanie wzięte to, które dotrze jako 

pierwsze. 
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§ 5 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW 

 

1. W Konkursie wyłonionych zostanie 10 Zwycięzców (lub mniej w przypadku mniejszej liczby 

poprawnych  Zgłoszeń),  spośród Uczestników, którzy  prześlą  na  wskazany w § 4 adres  

mailowy kompletne Zgłoszenie. 

2. Komisja konkursowa w pierwszym kroku zweryfikuje spełnienie warunku dotyczącego 

minimum 3 merytorycznych odpowiedzi na Forum (§ 4, pkt. 2.1.) przez Uczestnika konkursu, 

w drugim kroku oceni odpowiedzi na Pytania konkursowe (§ 4, pkt. 2.2.) i na tej podstawie 

wyłoni zwycięzców. 

2.1. Kryteria oceny odpowiedzi na Pytania konkursowe: 

a. Opisanie konkretnego powodu wymiany z uwzględnieniem funkcji Funbox 

b. Kreatywność odpowiedzi 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia, których przesłanie nie powiodło się 

lub zostało opóźnione.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani straty wynikające z błędnego 

zaadresowania lub niekompletności Zgłoszeń wskutek nieprawidłowego działania 

komputerów, działania wirusów, błędów i innych przyczyn pozostających poza jego kontrolą. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Forum do dnia 08.10.2021 r. Dodatkowo, 

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość e-mail przesłaną na 

adres, z którego przesłano Zgłoszenie.  

6. Zwycięzców, po finalizacji wymiany urządzenia, poprosimy o wykonanie krótkiego testu  

i opisanie wyników na Forum. 

 

 

§ 6 

NAGRODA W KONKURSIE 

 

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy jest zrabatowanie do 0 zł opłaty za wymianę 

obecnego routera przypisanego do usługi Orange Światłowód na Funbox 6 (wartość 

nagrody: 129 zł brutto). 

2. Funbox 6 zostanie wysłany do Zwycięzcy w terminie maksymalnie 14 dni od momentu 

ogłoszenia wyników Konkursu za pośrednictwem kuriera na adres korespondencyjny.  

3. Każdy ze Zwycięzców zobowiązany jest do zwrotu dotychczasowego routera przypisanego 

do usługi Orange Światłowód w terminie 14 dni od momentu otrzymania Funboxa 6 w jeden 

ze sposobów określonych na stronie pod adresem https://www.orange.pl/omnibook/zwrot-

urzadzen#scrollNav-2 w przeciwnym wypadku może zostać naliczona kara za brak zwrotu 

sprzętu na podstawie Regulaminu świadczenia multimedialnych usług Orange (Rozdz. III §6 

pkt 4, ppkt 7). 

https://www.orange.pl/omnibook/zwrot-urzadzen#scrollNav-2
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4. Funbox 6 zostanie przypisany do konta abonenckiego w systemach Orange na zasadach 

identycznych jak dotychczasowo użytkowny router (urządzenie dzierżawione, brak wpływu 

na długość umowy). 

5. Do wartości Nagrody dla wszystkich Zwycięzców 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 Nagrody.  

6. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w § 6 pkt. 5 nie podlega wypłacie na 

rzecz Zwycięzcy, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej 

Nagrody w Konkursie.  

7. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed 

wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 

zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.  

8. W  związku  z  obowiązkiem  podatkowym, koniecznością dostarczenia Funboxa 6 oraz 

zrabatowania opłaty za wymianę urządzenia Zwycięzca zobowiązany jest przesłać 

Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: NaszOrange@orange.com 

z dopiskiem w tytule e-maila: Konkurs „Wymiana na Funbox 6” w ciągu 72 godzin od 

otrzymania wiadomości o wygranej,  informacje dotyczące Zwycięzcy – w szczególności: imię 

i nazwisko, adres zamieszkania, ID usługi Orange Światłowód lub login usługi, kod Klienta 

Orange (w przypadku jego nieznajomości Organizator przeprowadzi standardową weryfikację 

danych Klienta), adres doręczenia Funbox 6, numer telefonu kontaktowego. 

9. Niezachowanie  terminu  wskazanego  w  powyższym ustępie,  podanie  nieprawidłowych 

danych,  o  których  mowa  w  ustępie  poprzednim,  a  także  inne  uchybienia  po  stronie  

Uczestnika powodujące niemożliwość przekazania Nagrody oraz spełnienia przez  

Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują utratą Zwycięzcy prawa do niej. 

10. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich czy wypłacenie 

równowartości Nagrody w gotówce. 

 

§ 7   

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. W przypadku pytań lub 

wątpliwości należy kontaktować się korzystając z poniższych danych: Orange Polska S.A.  

z siedziba ̨ w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Orange Polska: 

inspektorochronydanych@orange.com  

2. Dane będą służyły w celu: 

2.1. realizacji Konkursu - przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu (podstawa 

prawna - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);  
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2.2. wykonania obowiązków prawnych, np. podatkowych (podstawa prawna: obowiązek 

prawny) - przez czas wykonywania obowiązków,  

2.3. ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz w celu przeprowadzenia analiz  

i statystyk (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes) - przez czas, po którym 

przedawniają się roszczenia w związku z udziałem w Konkursie,  

2.4. wykazania zgodności naszych działań z prawem (podstawa prawna: prawnie 

uzasadniony interes) – przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne 

niewykonania ciążącego na nas obowiązku.  

3. Dane osobowe mogą̨ zostać przekazane innym podmiotom:  

3.1. podwykonawcom, działającym w imieniu Organizatora, w szczególności w zakresie 

wsparcia informatycznego, organizacji Konkursu oraz obsługi przesyłania Nagród,  

3.2. innym administratorom działającym we własnym imieniu takim jak podmioty świadczące 

usługi kurierskie lub pocztowe.  

4. Uczestnik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, gdy podstawą 

prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Orange Polska S.A., a także, 

gdy są one przetwarzane w celu marketingowym.  

5. Ponadto Uczestnik ma prawo do:  

5.1. żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Orange Polska S.A., 

5.2. sprostowania (poprawiania) danych, 

5.3. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

5.4. przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez 

Orange Polska S.A. lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu,  

6. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z 

przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może skorzystać Uczestnik, zależeć będzie np. 

od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.  

7. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, może 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(t.j. Dz. U. z 2016r.,poz. 2032  z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

 


