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Regulamin konkursu "Skarpetki Just GYM" 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą: „Skarpetki Just GYM”, (dalej: 

„Konkurs”). 

2. Celem konkursu jest promocja aktywnego trybu życia i treningów w klubach 

fitness. 

3. Organizatorem Konkursu, a także Zleceniodawcą i Fundatorem Nagród jest Just GYM 

sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-361), przy ulicy Starołęckiej 42C, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000530854, NIP: 5252600469, REGON: 360188192 (dalej: 

„Organizator” albo „Zleceniodawca”). 

4. Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 23 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 

2022 r. Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń w Konkursie w terminie od dnia 23 sierpnia 

2022 r. od godziny 12:00 do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59 (dalej również jako 

,,Okres Trwania Konkursu”). 

5. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. 

7. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., Nr 165 z późn. zm.), ani 

też żadnego innego typu grą hazardową regulowaną przez wskazaną ustawę. 

8. Konkurs, jego regulamin i jego wyniki są publicznie ogłaszane przez Organizatora za 

pośrednictwem strony internetowej www.justgym.pl i serwisu Instagram 

(https://www.instagram.com/justgympl/). 

9. Konkurs nie jest jednak w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani 

przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram. Serwis Facebook oraz Instagram 

nie jest też organizatorem Konkursu ani fundatorem nagród, ani nie jest z nim w żaden 

inny sposób związany. Nazwa i logo Facebook oraz Instagram są objęte prawami 

własności intelektualnej zastrzeżonymi na rzecz Facebook, Inc. 

 

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 
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1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy”). 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, 

Zleceniodawcy oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i 

prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia, osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające 

we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w 

przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik podejmuje próby 

nieuczciwego uzyskania nagród, posługuje się nieprawdziwymi danymi lub narusza w 

inny sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub działa w 

sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego. 

4. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z treścią 

Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania 

zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza 

jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu. 

5. Poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że 

jest autorem treści odpowiedzi, jaka powstała w związku z wykonaniem zadania 

konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. 

6. Poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że 

przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do odpowiedzi, powstałej 

w związku z wykonaniem zadania konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu 

oraz, że treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani 

jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. 

7. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien posiadać aktywny i publiczny 

profil osobowy w serwisie społecznościowym Instagram. Uczestnictwo w Konkursie jest 

dobrowolne i nieodpłatne. 

 

§3 Zasady udziału w Konkursie i zasady Konkursu 
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1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 23 sierpnia 2022 r. do dnia 

31 sierpnia 2022 r. wykonać zadanie konkursowe, które brzmi: “Napisz w komentarzu pod 

postem konkursowym, dlaczego do Ciebie powinny trafić skarpetki Just GYM oraz oznacz 

dwóch swoich znajomych”, w sposób opisany w ust.2 

2. Zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, polega na tym, by w 

ramach konkursu napisać w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na 

profilu Just GYM Polska (@justgympl), dlaczego właśnie dana osoba ma otrzymać 

skarpetki Just GYM (dalej: „Odpowiedź Na Zadanie Konkursowe”). W komentarzu należy 

również oznaczyć dwie osoby (znacznik poprzedzony @). Osoba biorąca udział w 

konkursie musi być obserwatorem profilu Just GYM Polska (@justgympl). 

3. Każdy Uczestnik konkursu może opublikować wiele Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe, 

ale otrzymać nagrodę może tylko 1 (jeden) raz. 

4. Odpowiedź Na Zadanie Konkursowe: 

1) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

2) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych, rasistowskich lub 

treści sprzecznych z prawem bądź normami społecznymi, 

3) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr 

osobistych i praw autorskich. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone 

w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia stosownych 

oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia wymogów prawidłowego 

uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego 

Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może 

spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem 

prawa do Nagród. 

6. Oceny Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe i wyboru najlepszych Odpowiedzi Na 

Zadanie Konkursowe dokona jury powołane przez Organizatora (dalej: „Jury”) w terminie 

do dnia 7 września 2022. Jury wybierze spośród wszystkich zgłoszeń 20 najlepszych 

Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe biorąc pod uwagę: 

1) spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie, 

2) oryginalność Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe, 
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3) kreatywność Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe, 

4) stopień realizacji przez Odpowiedź Na Zadanie Konkursowe celu 

wskazanego w § 1 ust. 2. Regulaminu., 

7. Organizator ogłosi wyniki Konkursu w serwisie Instagram 

(https://www.instagram.com/justgympl/) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zakończenia prac Jury, 

8. Decyzja Jury o przyznaniu Nagrody jest ostateczna. 

9. Z posiedzenia Jury przyznającego Nagrody sporządza się protokół. 

10. Jury ogłaszać będzie rozstrzygnięcie w ciągu 20 dni od daty zakończenia Konkursu. 

11. W Jury zasiadać będą 3 osoby. 

 

§4 Prawo do wykorzystania utworów nagrodzonych w Konkursie 

 

1. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik zobowiązuje się 

przenieść nieodpłatnie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do 

Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do 

wykorzystania w celach związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością 

gospodarczą, na następujących polach eksploatacji: 

1. utrwalanie Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe na jakimkolwiek 

nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie 

światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

2. zwielokrotnienie Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe jakąkolwiek techniką w tym: 

techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką 

światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach 

nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową,  

3. obrót oryginałem Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe albo egzemplarzami 

Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe, na których ją utrwalono – wprowadzenie 

zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału 



   

 
 JUST GYM sp. z o.o.     ul. Starołęcka 42C     61-361 Poznań      justgym@justgym.pl www.justgym.pl 

 Kapitał zakładowy: 210.000 PLN        REGON: 360188192         KRS: 0000530854  NIP: 5252600469 

 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe albo egzemplarzy Odpowiedzi Na Zadanie 

Konkursowe, 

4. rozpowszechnianie Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe w sposób inny niż określony w 

lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne 

udostępnianie Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności 

udostępnianie na stronach internetowych, 

5. wprowadzenie Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe do pamięci komputera i do sieci 

multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, 

6. wykorzystanie Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe w utworach multimedialnych, 

7. wprowadzanie Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe do obrotu przy użyciu Internetu i 

innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne 

i bezprzewodowe, 

8. wykorzystanie Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe i jego fragmentów dla celów 

marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych 

przejawów działalności gospodarczej. 

9. Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora bez dodatkowego 

wynagrodzenia do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi Na Zadanie 

Konkursowe w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Odpowiedzi Na Zadanie 

Konkursowe na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji 

Odpowiedzi Na Zadanie Konkursowe, łączenia jej z innymi utworami, przekazywania innym 

podmiotom w celu modyfikacji. 

 

§5 Nagrody 

 

1. W Konkursie zostanie przyznanych 20 nagród (dwadzieścia): dwadzieścia nagród 

głównych: Para skarpet Just GYM x Edyta Kleist w rozmiarze do wyboru 35-38, 39-42, 43-

45 (o wartości 22,00 zł). 

2. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie wielokrotnie, przy czym na jedną osobę 

może przypadać tylko 1 wygrana. 
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3. Zwycięzca nie ma prawa żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub jej ekwiwalent 

pieniężny, nie ma prawa do przeniesienia roszczenia do odbioru nagrody na osobę 

trzecią. 

4. Organizator powiadomi Zwycięzcę o przyznaniu Nagrody najpóźniej w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia poprzez wiadomość prywatną w serwisie 

Instagram z oficjalnego konta Just GYM https://www.instagram.com/justgympl/. 

Na odpowiedź w serwisie Instagram Zwycięzca ma 7 dni. Nagroda zostanie wysłana w 

ciągu 14 dni od otrzymania odpowiednich danych teleadresowych oraz wybranego 

rozmiaru Nagrody poprzez Pocztę Polską z potwierdzeniem otrzymania przesyłki. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 

Zwycięzcy o wygranej z powodu niezależnych od Organizatora. 

6. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni od otrzymania odpowiednich danych 

teleadresowych oraz wybranego rozmiaru Nagrody poprzez Pocztę Polską z 

potwierdzeniem otrzymania przesyłki. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą w 

terminie określonym w §5 ust. 5. regulaminu, Zwycięzca traci prawo do jej otrzymania, a 

Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora i może zostać przyznana na rzecz 

kolejnego Zwycięzcy wyłonionego zgodnie z procedurą wskazaną w niniejszym 

paragrafie. 

 

§6 Ochrona danych osobowych 

 

1. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, 

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniodawcę danych 

osobowych Uczestnika Konkursu, obejmujących Imię i Nazwisko Uczestnika, widniejące w 

jego profilu osobowym na Facebooku oraz Instagramie. W stosunku do wyłonionych 

spośród Uczestników Zwycięzców Konkursu Zleceniodawca jest uprawniony, a zarazem 

zobowiązany przetwarzać dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, numer pesel, a także adres e-mail. 

2. Dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane 

Rozporządzenia 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/WE 



   

 
 JUST GYM sp. z o.o.     ul. Starołęcka 42C     61-361 Poznań      justgym@justgym.pl www.justgym.pl 

 Kapitał zakładowy: 210.000 PLN        REGON: 360188192         KRS: 0000530854  NIP: 5252600469 

 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”) na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników, wyłonienia Zwycięzcy oraz wydania 

Nagród, na potrzeby zgłoszonych reklamacji zgodnie z § 8 Regulaminu. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym zwycięzców jest 

Organizator. 

4. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Zleceniodawca informuje, 

Uczestników, iż: 

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia jego 

wyników, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia) oraz w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której 

mowa w § 7, w tym w celu prawnie uzasadnionych interesów Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 

lit. f Rozporządzenia); 

2) prawnie uzasadnionym interesem Zleceniodawcy jest możliwość obrony i/lub 

dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 7 

Regulaminu; 

3) od 25 maja 2018 r. Zleceniodawca powołuje inspektora ochrony danych; dane 

kontaktowe inspektora: inspektor@justgym.pl. 

4) dane będą powierzone do przetwarzania Zleceniodawcy, wyłącznie w związku z 

Konkursem; 

5) dane będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a w przypadku złożenia 

reklamacji także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego; 

6) dane osobowe Zwycięzców będą przechowywanie przez okres 5 lat; 

7) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Zleceniodawcy dostępu do jego 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie 

uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski 

listem poleconym na adres Zleceniodawcy lub osobiście na adres Zleceniodawcy; 

8) Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność 

przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: 

wysłanie e-mail na adres kontakt@justgym.pl; wycofanie zgody jest równoznaczne z 

rezygnacją dalszego udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, 

Zleceniodawca jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika w zakresie 
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niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, niezależnie od 

wycofania zgody; 

9) Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu 

Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w 

Rozporządzeniu; 

10) podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest 

niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie; 

11) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu 

5. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Zleceniodawca informuje 

Zwycięzców, iż: 

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu ogłoszenia wyników Konkursu, wydania 

nagrody/nagród, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Zleceniodawcę; podstawą prawną przetwarzania są: zgoda Zwycięzcy w zakresie 

kontaktu w drodze wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), 

obowiązek wydania nagrody/nagród (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 919 § 1 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), prawnie uzasadniony interes 

Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w zw. z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny). 

2) prawnie uzasadnionym interesem Zleceniodawcy jest możliwość obrony i/lub 

dochodzenie jego roszczeń w przypadku zgłaszanych przez Zwycięzcę żądań, w tym 

reklamacji zgłoszonych na podstawie Regulaminu. 

3) dane będą przetwarzane przez czas realizacji celów wskazanych w ust. 1. 

4) w przypadku przyjęcia nagrody/nagród Zwycięzca nie może żądać zaprzestania 

przetwarzania jego danych w zakresie, jaki jest niezbędny do wykazania realizacji 

obowiązku podatkowego ciążącym na Zleceniodawcy, a także przez okresy przedawnień 

wskazanych w pkt. 4 powyżej. Zwycięzca może żądać usunięcia jego danych po 

wyczerpaniu celów wskazanych w zdaniu poprzedzającym. 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia 

wręczenie przyznanej w Konkursie nagrody. 

 

§7 Postępowanie reklamacyjne 
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1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia do Organizatora pisemnej 

reklamacji przesłanej listem poleconym w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą reklamacji. 

2. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę 

wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej 

reklamację. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora podany w § 1 ust. 2 

Regulaminu. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika 

zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres), datę i miejsce zdarzenia, 

którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz 

opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu najpóźniej w 

terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym. 

 

§8. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.justgym.pl. 

2. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za organizację Konkursu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Żadnej odpowiedzialności z tytułu Konkursu nie 

ponosi serwis Facebook oraz Instagram a każdy Uczestnik całkowicie zwalnia serwis 

Facebook oraz Instagram z takiej ewentualnej odpowiedzialności. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron 

internetowych, za pomocą których prowadzony jest Konkurs, oraz trudności w dostępie 

do tych stron, jeżeli ich przyczyną są działania lub zaniechania Uczestnika lub podmiotów, 

którymi się on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności dostawców usług 

internetowych, albo jeżeli ich przyczyną jest nieprawidłowe działanie posiadanej przez 

Uczestnika infrastruktury informatycznej. 

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne 

oświadczenie złożone na adres Organizatora. 
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, jeżeli jest to 

uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 

Konkursie oraz nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy 

zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej 

informacji w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej 

www.instagram.com/justgympl. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


