Regulamin konkursu lodowego produktów marki Społem

§1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa
się konkurs lodowy produktów marki Społem, zwany w dalszej części „Konkursem”.
2. Organizatorem i fundatorem Konkursu jest spółka Krajowa Platforma Handlowa Społem spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 13/15, 02-548
Warszawa, KRS: 0000025508, NIP: 799183095, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem platformy Facebook pod adresem:
www.facebook.com/SpolemSpoldzielczoscSpozywcow
5.

Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie Organizatora oraz na oficjalnym
fanpage na Facebooku Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”,
zwanym dalej „Oficjalnym Fanpage”. Przekierowanie do regulaminu opublikowane zostanie
również pod pierwszym postem konkursowym na Facebooku.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany
z portalem społecznościowym Facebook ani z ich właścicielami, czy administratorami.
Właściciele portali nie ponoszą odpowiedzialności za realizację Konkursu. Wszelkie pytania czy
komentarze związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udostępnienie danych niezbędnych
do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

§2
1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest
na Oficjalnym Fanpage oraz na Stronie Organizatora.
2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie konta użytkownika na portalu Facebook
i/lub Instagram.
3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, mieszka
na terytorium Polski i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).

§3
1.

Konkurs zostanie przeprowadzony na Facebooku Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Spożywców „Społem” www.facebook.com/SpolemSpoldzielczoscSpozywcow

2.

Uczestnicy Konkursu mogą
tj.: 18.07.2021 r. - 01.08.2021 r.

3.

Na Stronie Organizatora oraz na Oficjalnym Fanpage podczas trwania Konkursu będzie
opublikowana informacja o Konkursie oraz jego zakończeniu.

4.

Aby zgłosić uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zamieszczenia
samodzielnie wykonanej fotografii pod postem konkursowym na Oficjalnym Fanpage,
w terminie od 18.07.2021 r. do 01.08.2021 r.

5.

W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu
przed zakończeniem konkursu, tj. przed 01.08.2021 r. i ogłoszeniem wyników Konkursu
Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.
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§4
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska,
pseudonimu oraz wizerunku, zamieszczonej w komentarzu pod postem Konkursowym oraz
na Stronie Organizatora.
2. Uczestnik wyraża również zgodę na publikację i wykorzystywanie jego wizerunku lub
wizerunku innych osób, jeżeli wizerunki te znajdują się w pracach konkursowych Uczestnika
przez Organizatora w celach związanych z działalnością Organizatora, w szczególności w celach
promocyjnych i marketingowych. Jeżeli prace konkursowe Uczestnika przedstawiają wizerunki
osób trzecich, Uczestnik oświadcza, że wyraziły one zgodę na publikację i wykorzystywanie ich
wizerunku przez Organizatora w celach związanych z działalnością Organizatora,
w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
1) zalogowanie się na swoje konto na portalu Facebook;
2) zapoznanie się z zasadami aktualnie trwającego Konkursu oraz z Regulaminem
Konkursu (wzięcie udziału w konkursie oznacza jego akceptację);
3) dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez: wykonanie zadania konkursowego
tj. zrobieniu kreatywnego, ciekawego zdjęcia, w interesującym miejscu na którym
widoczne będą lody marki Społem w opakowaniu, bądź samego opakowania
z widocznym logo Społem i udostępnienie go poprzez publikację w poście
na Oficjalnym Fanpage.
4. Wyłącznie spełnienie wszystkich warunków określonych w § 4 ust. 1-3 Regulaminu stanowić
będzie dokonanie poprawnego zgłoszenia konkursowego.

5. Uczestnicy zamieszczający Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie,
mogą zostać wyłączeni z udziału w Konkursie.
6. Zgłoszenia konkursowe będą na bieżąco poddawane weryfikacji przez Komisję zwaną dalej
“Komisją” pod kątem zgodności z Regulaminem.
7. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości zgłoszeń konkursowych, przy czym każde zdjęcie
liczone jest jak jedno zgłoszenie.
8. Każdy Uczestnik może zostać zwycięzcą więcej niż raz.
§5
1. W Konkursie przewidziane zostały nagrody.
Lista: 3 x główne nagrody w postaci koszy prezentowych z produktami marki „Społem”
10 x kubki z logo „Pokochaj Społem”
5 x pendrive z logo „Społem”
2. Na nagrodę dla Laureata składa się:
Jeden kosz prezentowy o wartości do 100 zł
Drugi kosz prezentowy o wartości 80 zł
Trzeci kosz prezentowy o wartości 50 zł
3. Organizator powoła Komisję, w której zadaniem będzie:
1) Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń;
2) Wyłonienie Laureatów. Laureaci Nagród wyłaniani są spośród wszystkich Uczestników,
którzy udostępnią zdjęcie zgodnie z zasadami Konkursu;
3) Sporządzenie listy zwycięzców;
4) Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji;
5) Nadzór nad procesem wydania Nagród,
6) Opublikowanie listy zwycięzców
4. Spośród zgłoszeń nadesłanych zgodnie z niniejszym Regulaminem, Komisja do dnia 06.08.2021
r. wyłoni najlepsze prace przyznając jej autorom Nagrody.
5. O wynikach Konkursu Laureaci zostaną poinformowani poprzez wstawienie na Stronie
Konkursowej oraz Oficjalnym Fanpagae imienia i nazwiska.
6.

Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego
regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym
z udziałem w Konkursie, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa profilu Facebook, adres
zamieszkania, numer telefonu.

7. Po ogłoszeniu wyników przez Organizatora i zaakceptowaniu regulaminu przez Laureata,
Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi swoje dane do wysyłki nagrody na adres
wskazany przez Organizatora, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od poinformowania

o przyznaniu nagrody – imię i nazwisko, adres dostarczenia nagrody, numer telefonu / adres
e-mail.
8. Nagrody nie wydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.
9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
1) odmówi przyjęcia nagrody;
2) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy
Konkursu;
3) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia
udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody;
4) w razie niemożności doręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.
10. Organizator Konkursu dokona wysyłki nagród w terminie do 30 dni roboczych od dnia
otrzymania danych do wysyłki od zwycięzców Konkursu.
11. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne nagrody bądź
ekwiwalent finansowy, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych
Uczestników lub osób trzecich.
12. Organizator zastrzega prawo odwołania konkursu w każdym czasie, bez podawania przyczyn,
jak również prawo do niewyłaniania jakiegokolwiek Laureata.
§6

1. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą, wyłączne autorskie
prawa majątkowe do dodanej przez niego (zgłoszonej do Konkursu) pracy.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza udzielenie Organizatorowi licencji do wykorzystywania
zgłoszonej do Konkursu pracy na zasadach określonych poniżej.
3. Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie, nieodwołalnej
w terminie 5 lat od dnia jej udzielenia, bezpłatnej, licencji do wykorzystywania przez
Organizatora prac zgłoszonych w Konkursie, na następujących polach eksploatacji:

1) Reprodukcja prac oraz/lub zdjęć wszelkimi znanymi technikami;
2) Publikacja prac oraz/lub zdjęć, w szczególności na stronach internetowych
Organizatora;
3) Dokonywanie jakichkolwiek zmian i modyfikacji wszelkimi znanymi technikami, w tym
uprawnienie do oznaczania prac oraz/lub zdjęć znakami towarowymi Organizatora;
4) Wprowadzanie do obrotu ich oryginałów lub kopii;
5) Publikowanie w dowolnym miejscu i czasie.

4. Organizator upoważniony jest do udzielania dalszych sublicencji.
5. Licencja obowiązuje na terytorium całego świata.
§7
1. Każde naruszenie Regulaminu może uniemożliwić Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.
2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
3.

Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
§8

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Organizator.
2. W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować z: Krajowa Platforma Handlowa
Społem Sp. z o.o., tel: 22 44 08 222, adres mailowy: kphspolem@kphspolem.pl
3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail:
kphspolem@kphspolem.pl
4. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji,
promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich
prac przez Organizatora, w związku z działalnością prowadzoną przez Organizatora, a także
w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
5. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane
producentom produktów oraz firmom transportowym w celu dopełnienia wymogów
formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
6. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, którym jest:
1)
2)
3)
4)

umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału;
umożliwienie przeprowadzenia Konkursu;
opublikowanie informacji o Laureatach;
archiwizację dokumentów.

7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
3) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

4) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania Konkursu.
9. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu w sposób opierający
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
§9
1. Organizator nie odpowiada za zgłoszenia konkursowe Uczestników Konkursu, które naruszają
prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, jak również w wypadku jeśli istnieje duże
prawdopodobieństwo wystąpienia takich naruszeń, a także wszelkie treści naruszające
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych
uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku
z prowadzeniem Konkursu.
3. Materiały reklamowo - promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter
informacyjny.
§ 10
1. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd właściwy
dla Organizatora.

