REGULAMIN KONKURSU „Wymyśl imię dla psa z naszej Jajecznej Rodzinki”
§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Wymyśl imię dla psa z naszej Jajecznej Rodzinki”(dalej
jako: Konkurs) oraz warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu jest Grupa Producentów Rolnych SUFLIDOWO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Teresinie 12 (kod pocztowy: 97-403), wpisana do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000460586, NIP: 7692220542,
REGON: 101595038 (dalej jako: Organizator).
3. Fundatorem Nagród jest Organizator.
4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu
społecznościowego Facebook, w ramach profilu pod nazwą: „Żółte z Natury jaja z Suflidowa”,
funkcjonującego pod adresem: www.facebook.com/suflidowojajaZolteZnatury (dalej jako: Fanpage).
5. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 13.04.2021 roku, od godz. 15.00 do dnia 30.04.2021 roku, do
godz. 15.00 (dalej jako: Czas Trwania Konkursu). Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać
trwanie konkursu w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na
Fanpage’u wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, wspierany, sponsorowany, ani bezpośrednio
związany z portalem Facebook. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi
Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Portal Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za
przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie Nagród. Facebook jest znakiem towarowym
zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania i wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie.
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).
9. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami
określonymi w Regulaminie.
10. Konkurs ma na celu zwiększenie rozpoznawalności oraz zasięgu oddziaływania marki Organizatora
poprzez zaproszenie odbiorców do wspólnej zabawy polegającej na wyborze imienia dla nowego
członka „Jajecznej Rodzinki” – psa.
11. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu
oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora.
1.

§ 2 Uczestnicy Konkursu
Osoba publikująca na Fanpage odpowiedź z Zadaniem Konkursowym dokonuje zgłoszenia udziału w
Konkursie (dalej jako: Zgłoszenie Zadania Konkursowego) i tym samym staje się uczestnikiem Konkursu
(dalej jako: Uczestnik).
2. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) osiągnęły pełnoletniość i mają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) ich miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
c) zapoznały się z treścią Regulaminu, zaakceptowały go i zobowiązały się do jego przestrzegania,
d) przystąpiły do Konkursu w sposób dobrowolny,
e) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
f) prowadzą aktywny publiczny profil na portalu Facebook i przestrzegają jego regulaminu dostępnego
pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms,
g) posiadają status fana Fanpage Organizatora .
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Uczestnikami Konkursu mogą być także osoby fizyczne, które nie osiągnęły pełnoletniości i nie
dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych oraz spełniają warunki wskazane w ust. 2 lit. b-g,
ale wyłącznie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Tym samym, przystępując do udziału w
Konkursie, niepełnoletni Uczestnik nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych oświadcza,
że jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na udział w Konkursie tegoż Uczestnika, przetwarzanie
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz wykorzystanie zgłoszonego przez niego Zadania
Konkursowego w kolejnych materiałach dotyczących marki Organizatora, w tym zwłaszcza w
prowadzonej przez niego kampanii dotyczącej „Jajecznej Rodzinki”, a ponadto – że przedstawiciel
ustawowy zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie zgłasza do niego zastrzeżeń.
Uczestnikami nie mogą być pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora, Fundatora lub
podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Fundatorem w ramach realizacji Konkursu, a także
członkowie rodzin ww. osób (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia lub faktycznego pożycia).
Uczestnictwo w Konkursie, jak również podanie związanych z uczestnictwem danych osobowych jest
całkowicie dobrowolne oraz oznacza, że Uczestnik zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania
Regulaminu Konkursu, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia
społecznego.
Organizator może na każdym etapie Konkursu dokonać weryfikacji spełniania warunków udziału w
Konkursie przez Uczestników. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia warunków
uczestnictwa w Konkursie lub w inny sposób narusza Regulamin, Organizator jest uprawniony do
wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym do odmowy realizacji prawa do wcześniej
przyznanej Nagrody, a także do usunięcia dokonanego przez niego Zgłoszenia Zadania Konkursowego.
W przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik narusza Regulamin, Organizator może
zawiesić udział takiego Uczestnika w Konkursie, a w tym wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu,
aż podejrzenia takie zostaną jednoznacznie wyjaśnione.
Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie prawa do udziału w Konkursie, praw i obowiązków
wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do otrzymania przyznanej Nagrody.
§ 3 Zasady Konkursu
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Udział w Konkursie polega na zaproponowaniu imienia dla nowego członka „Jajecznej Rodzinki” - psa
widocznego na zdjęciu w poście konkursowym opublikowanym 13.04.2021 r o godz. 15.00 na Fanpage
(dalej jako: Post Konkursowy). Imię powinno nawiązywać tematycznie do profilu działalności
Organizatora, jego marki lub pozostałych członków Jajecznej Rodzinki (dalej jako: Zadanie
Konkursowe).
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Zgłoszenie Zadania Konkursowego może nastąpić wyłącznie w drodze publikacji komentarza w Czasie
Trwania Konkursu pod Postem Konkursowym opublikowanym przez Organizatora na Fanpage.
Jedno Zgłoszenie Zadania Konkursowego obejmuje jedną propozycję imienia dla psa. Uczestnik może
wysłać tylko jedno Zgłoszenie Zadania Konkursowego w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia Zadania
Konkursowego przesyłane przez jedną osobę z więcej niż jednego konta (profilu) na portalu Facebook
oraz Zgłoszenia Zadania Konkursowego publikowane z fikcyjnych profili, nie będą brały udziału w
Konkursie.
Zgłoszenie Zadania Konkursowego powinno być zgodne z prawem i ogólnie przyjętymi normami
obyczajowymi, w tym: nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich, nie może zawierać
treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne bądź naruszać praw osób trzecich, zawierać
treści zachęcających do spożywania alkoholu przez osoby małoletnie lub zachęcających do spożywania
nadmiernej ilości alkoholu. Zgłoszenie Zadania Konkursowego nie może także naruszać dóbr
osobistych osób trzecich oraz zawierać materiałów chronionych prawem autorskim. Oceniane będą
jedynie Zgłoszenia Zadania Konkursowego będące bezpośrednimi odpowiedziami na Zadanie
Konkursowe.
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Uczestnik, po dokonaniu Zgłoszenia Zadania Konkursowego, nie ma możliwości wprowadzania zmian
do Zgłoszenia Zadania Konkursowego oraz samego Zadania Konkursowego.
W momencie publikowania Zgłoszenia Zadania Konkursowego Uczestnik składa oświadczenie, że jest
wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego oraz posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do niego,
a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami wobec
Organizatora związanymi z publikacją lub innym wykorzystaniem Zadania Konkursowego, Uczestnik
zwolni ich ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę, aby w przypadku zwycięstwa w Konkursie,
zgłoszone przez niego Zadanie Konkursowe było wykorzystywane w kolejnych materiałach dotyczących
marki Organizatora, w tym zwłaszcza w prowadzonej przez niego kampanii dotyczącej „Jajecznej
Rodzinki”. W przypadku, gdyby wykonanie Zadania Konkursowego stanowiło utwór w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2019
r., poz. 1231 ze zm.), zezwolenie o którym mowa w zdaniu poprzednim uważane będzie za licencję
niewyłączną udzieloną nieodpłatnie. Przy odbiorze Nagrody, Zwycięzca Konkursu powinien potwierdzić
na piśmie udzielenie tego zezwolenia.
Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie
decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.
§ 4 Postępowanie w sprawie wyłonienia Zwycięzcy
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Wyłonienie Zwycięzców nastąpi do dnia 07.05.2021 r. Informację o rozstrzygnięciu Konkursu i
wyłonieniu Zwycięzców, Organizator opublikuje na Fanpage’u w terminie do dnia 07.05.2021 r. do godz.
15.00.
Rozstrzygnięcia Konkursu dokona komisja konkursowa w składzie 3(słownie: trzech) przedstawicieli
Organizatora) (dalej jako: Komisja).
Zgłoszenia Konkursowe będą oceniane pod względem następujących kryteriów: oryginalność,
kreatywność oraz pomysłowość przesłanego Zgłoszenia Zadania Konkursowego). Komisja dokonuje
wyboru według własnej, subiektywnej oceny.
Komisja podejmuje decyzje większością głosów.
Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące.
Rozstrzygnięcie Konkursu będzie polegać na wyłonieniu jednego Zgłoszenia Zadania Konkursowego
spośród wszystkich uprawnionych do otrzymania Nagrody, zgodnie z zasadami Regulaminu (dalej jako:
Zwycięzca). Twórca wybranego Zgłoszenia Zadania Konkursowego uzyskuje prawo do otrzymania
Nagrody.
Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
§5 Nagrody w Konkursie

Organizator przewiduje jedną nagrodę główną oraz nagrody wyróżnienia (dalej jako: Nagrody). W ich
skład wchodzi:
a) w ramach nagrody głównej (przyznanej za I miejsce):
 Karta podarunkowa sodexo o wartości 70 zł,
 Książka “Smaki dzieciństwa” autorstwa Mateusza Gesslera z autografem
b) w ramach wyróżnienia:
 gadżety marki ŻółteZnatury – m.in. komplet kubków “Jajecznej Rodzinki”, pendrive, jajeczniki
firmowe.
2. Komisja może przyznać dowolną liczbę nagród wyróżnienia.
3. Organizator informuje, że Nagrody stanowią prezenty małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 1 (w
przypadku § 5 ust. 1 lit. a Regulaminu) oraz pkt 2 (w przypadku § 5 ust. 1 lit. b Regulaminu) ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inny towar lub usługę czy też wydania
równowartości Nagrody w gotówce. Niemożliwe jest także przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz
osób trzecich.
1.
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Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.
§ 6 Wydanie Nagród
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Informacje o wygranej w Konkursie oraz sposobie wydania Nagrody zostaną przekazane pod Postem
Konkursowym na Fanpage’u. Dodatkowo Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w treści
wiadomości przesłanej przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook. Zwycięzca po
otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie zostanie poproszony o podanie w wiadomości
prywatnej danych niezbędnych do wydania Nagrody, tj.:
a) imienia i nazwiska Zwycięzcy,
b) numeru telefonu kontaktowego Zwycięzcy,
c) adresu zamieszkania Zwycięzcy oraz
d) adresu e-mail Zwycięzcy, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie przedmiotowych danych.
Jeżeli Zwycięzca nie przekaże danych, o których mowa w ust. 2 w terminie 3 (trzech) dni
kalendarzowych od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości o wygranej, Uczestnik zostaje
wykluczony z udziału w Konkursie i traci prawo do Nagrody.
Organizator uzgodni ze Zwycięzcą sposób przekazania Nagrody poprzez ustalenie, czy nastąpi on
osobiście w siedzibie Organizatora, czy też Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy na adres przez
niego wskazany w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia decyzji w tym przedmiocie (dalej jako:
Droga Wysyłkowa). Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego wyboru sposobu
dostarczenia lub wybrania Nagrody. Analogicznie Organizator postąpi w przypadku laureatów
wyróżnień.
Odbiór Nagrody zostanie potwierdzony przez Zwycięzcę poprzez podpisanie Protokołu odbioru
Nagrody, zamieszczonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu, a następnie:
a) w przypadku osobistego odbioru Nagrody – przez przekazanie podpisanego dokumentu
Organizatorowi w jego siedzibie,
b) w przypadku podjęcia Nagrody skierowanej do Zwycięzcy Drogą Wysyłkową - przez przesłanie
skanu podpisanego dokumentu na adres mailowy Organizatora: marketing@suflidowo.pli
skierowanie oryginału podpisanego dokumentu listownie, na adres siedziby Organizatora
wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu,
- w terminie 7 dni od ustalenia sposobu odbioru Nagrody, o czym mowa w ust. 4, nie później niż w dniu
jej odebrania.
Zwycięzca Nagrody głównej powinien potwierdzić udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 3 ust. 8
Regulaminu, tj. zezwolenia na to, by w związku ze zwycięstwem w Konkursie, zgłoszone przez niego
Zadanie Konkursowe było nieodpłatnie wykorzystywane w kolejnych materiałach dotyczących marki
Organizatora, w tym zwłaszcza w prowadzonej przez niego kampanii dotyczącej „Jajecznej Rodzinki”.
Przedmiotowe zezwolenie zostało zamieszczone w treści Załącznika nr 1 do Regulaminu.
Protokół odbioru Nagrody należy wypełnić poprzez wskazanie danych, o których mowa w ust. 2 i 6
powyżej. Nieodebranie Nagrody lub niewypełnienie Protokołu odbioru nagrody skutkuje utratą prawa do
Nagrody.
W przypadku utraty prawa do Nagrody lub rezygnacji z jej odbioru przez Zwycięzcę, Komisja
niezwłocznie wyłoni nowego Zwycięzcę spośród pozostałych Zgłoszeń Zadania Konkursowego.
Procedura powiadamiania o wygranej oraz odbioru Nagrody opisane powyżej będą miały odpowiednie
zastosowanie.
Organizator nie przewiduje indywidualnego informowania o wynikach w Konkursu pozostałych
Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcami – za wyjątkiem laureatów wyróżnień.
§ 7 Zakres odpowiedzialności Organizatora

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu
bądź za innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.
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W przypadku przekazania Nagrody Drogą Wysyłkową, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
brak dostarczenia Nagrody na skutek podania przez Zwycięzcę Konkursu niewłaściwych danych
adresowych lub nieobecność Zwycięzcy Konkursu pod wskazanym adresem zamieszkania.
Postanowienie ma odpowiednie zastosowanie do laureatów wyróżnień w Konkursie.
Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem
naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz portalu Facebook.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
strony portalu Facebook.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminami (konkursu oraz portalu Facebook), w szczególności
Uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub regulaminem dostępnym na portalu
Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, wulgarne),
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta (profilu) utworzonego niezgodnie z zasadami portalu
Facebook,
c) podejmują działania z wykorzystaniem konta (profilu) osób trzecich,
d) podejmują działania naruszające prawa osób trzecich,
e) ingerują w mechanizm działania Konkursu,
f) tworzą fikcyjne konta (profile) w portalu Facebook,
g) nie spełniają warunków podmiotowych i przedmiotowych uczestnictwa w Konkursie określonych w
Regulaminie.
§8 Postępowanie reklamacyjne
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Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Konkursu, w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia
podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 14.05.2021 r. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie
będą rozpatrywane, kierując je do Organizatora w następujący sposób:
a) w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu albo
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy Organizatora: marketing@suflidowo.pl.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać jej powody, a także: imię, nazwisko, dokładny adres
zamieszkania Uczestnika.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez niego zgłoszenia. Za
przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się nadanie listu poleconego z odpowiedzią w
tym terminie lub korespondencja drogą elektroniczną (przesłanie e-maila w odpowiedzi na zgłoszenie
reklamacyjne skierowane do Organizatora tożsamym sposobem).
Rozstrzygnięcie Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest wiążące i ostateczne.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
§9 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Organizator informuje, że
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Grupa Producentów
Rolnych SUFLIDOWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Teresinie 12 (kod
pocztowy: 97-403), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS: 0000460586, NIP: 7692220542, REGON: 101595038 (dalej jako: Administrator.
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach:
a) związanych z przeprowadzeniem i realizacją Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w celu
wydania Nagrody.;
b) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu
Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) spełnienia obowiązków księgowych w związku z rozliczeniem Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Uczestnikowi w dowolnym momencie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych
danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik przyjmuje
ponadto do wiadomości, iż przetwarzanie jego danych osobowych podanych w profilu publicznym
odbywa się zgodnie z polityką prywatności portalu Facebook, na której treść Organizator nie ma wpływu.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane dla powyżej określonych celów i będą usunięte po ich
spełnieniu lub po okresie wynikającym z przepisów prawnych, jeśli ma to zastosowanie.
Na żądanie Uczestnika, Organizator bez żadnych kosztów przekaże informację o zbieranych danych
osobowych (prawo dostępu do danych). Oprócz prawa dostępu do danych Uczestnikom przysługuje
prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, jak również
przenoszenia danych (gdy jest to przewidziane prawem) oraz żądania sprostowania danych.
Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania odpowiednim organom.
Jeśli z punktu widzenia prawa lub innych okoliczności wymagających dłuższego przetwarzania
usunięcie danych okaże się niemożliwe, administrator zapewni, aby dane nie były na bieżąco używane.
Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, które opierają się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
§9 Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.04.2021 r i obowiązuje do dnia 07.05.2021 r.
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie informacje o Konkursie zostały udostępnione na Fanpage:
www.facebook.com/suflidowojajaZolteZnatury.
Zasady przeprowadzania Konkursu są określone wyłącznie w Regulaminie. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie
zamieszczona na Fanpage’u Organizatora.
Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w
Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności
intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w
Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili, bez podania przyczyny.
Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych
Regulaminem, zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory wynikłe z Konkursu i odnoszące się do jego organizacji będą rozwiązywane przez Sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu w przypadku, gdyby było to
konieczne w celu usunięcia błędów i omyłek w jego treści lub w celu dostosowania Regulaminu do
obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału
w Konkursie i praw Uczestników.
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Teresin, dnia 13.04.2021 r.

ZAŁACZNIK NR 1
……………………………., …………………
(miejscowość, data)
PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY
wygranej w Konkursie „Wymyśl imię dla psa z naszej Jajecznej Rodzinki”
* - niepotrzebne skreślić;
** - wypełnia przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do
czynności prawnych, który został wybrany jako Zwycięzca.

Ja:…………………………………………………………, legitymujący/-ca się dowodem osobistym (seria
i numer): ……………………………, oświadczam, że dnia……………………………….. *przyznana została mi
nagroda//**niepełnoletniemu Uczestnikowi Konkursu, nieposiadającemu pełnej zdolności do czynności
prawnych wybranemu jako Zwycięzcy- ………………………………. (imię i nazwisko Zwycięzcy), którego
przedstawicielem ustawowym jestem, została przyznana nagroda, tj. ……………………………………………
*Potwierdzam moją zgodę na wykorzystywanie wykonania Zadania Konkursowego//**Potwierdzam moją
zgodę na wykorzystywanie zgłoszonego przez niepełnoletniego Zwycięzcy, którego przedstawicielem
ustawowym jestem, Zadania Konkursowego o treści:.........................................................w kolejnych
materiałach dotyczących marki Organizatora, w tym zwłaszcza w prowadzonej przez niego kampanii
dotyczącej „Jajecznej Rodzinki”.
W przypadku, gdyby ww. wykonanie Zadania Konkursowego stanowiło utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.),
powyższe zezwolenie uważane będzie za licencję niewyłączną udzieloną nieodpłatnie.
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Dane Zwycięzcy:
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres e-mail

PESEL

Telefon kontaktowy

Data i podpis*Zwycięzcy//**przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy:

……………………………………………………………………………….

8

