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§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.

Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa zasady konkursu ,,Zagadki
Ziemovita” (dalej także: „Konkurs”).

2.

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest spółka pod firmą:
Ciech Sarzyna Spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Sarzynie (adres: 37-310 Nowa
Sarzyna, ul. Chemików nr 1), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103271, NIP 8160001828 (dalej
także: „Organizator” lub „Fundator”).

3.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza
uprawnień przyznanych Uczestnikom (definicja poniżej) na mocy powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

4.

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą: „ZAGADKI ZIEMOVITA”.

5.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika
(definicja poniżej) zgody na postanowienia i warunki określone w niniejszym
Regulaminie oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w
Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Go do
udziału w Konkursie.

6.

Uczestnik (definicja poniżej) może skontaktować się z Organizatorem w dni robocze w
godzinach od 1000 do 1600 dzwoniąc pod nr telefonu: 22 479 49 30.

7.

Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.
165).

8.

Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.
165).

9.

Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Konkursu przed jego planowanym
końcem bez podania przyczyny zakończenia.
§ 2.
CELE KONKURSU.

1.

Celem Konkursu jest promocja Biopałeczek Ziemovit (dalej także w zależności od
kontekstu: „Produkt” lub „Produkty”), których producentem jest Organizator, celem
podniesienia wyników sprzedaży Produktów.

2.

Dystrybutorem Nagród (definicja poniżej) jest spółka pod firmą: They.pl Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul.
Konstruktorska 12), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
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Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495738,
NIP 5213623489 (dalej także: „Dystrybutor”).
§ 3.
MIEJSCE I CZAS PRZEPROWADZENIA KONKURSU.
1.

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 1600 w dniu 3 kwietnia 2018 roku i trwa do
wyczerpania zapasów Nagród (definicja poniżej), tj. 1.000 (jednego tysiąca) sztuk
zestawów Produktów, Puli Nagród (definicja poniżej) lub najpóźniej do godziny 2359
dnia 20 maja 2018 roku.

2.

Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem
strony
internetowej
Fundatora
dostępnej
pod
adresem:
http://www.promocja.ziemovit.pl.

3.

O
wyczerpaniu
puli
Nagród
http://www.promocja.ziemovit.pl.

Organizator

poinformuje

na

stronie

§ 4.
UCZESTNICY KONKURSU.
1.

Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają wszystkie
poniższe warunki:
a)

ukończyły 18. rok życia;

b)

posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c)

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

d)

uczestniczą w Konkursie jako konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

(dalej także w zależności od kontekstu: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”).
2.

Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osoba pozostająca w stosunku pracy z
Organizatorem oraz członkowie jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej
rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, osoby prowadzące razem i pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

3.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

4.

Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie i wszystkie działania
lub zaniechania wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub
powszechnie obowiązujących przepisów.

5.

Każda osoba może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz. W przypadku
ponownego wzięcia udziału w Konkursie Organizator pod uwagę weźmie tylko
pierwsze zgłoszenie.
§ 5.
ZASADY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE.

1.

Zgłoszenie udziału w Konkursu następuje on-line za pośrednictwem formularza
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zgłoszeniowego
znajdującego
się
na
stronie
internetowej
http://www.promocja.ziemovit.pl. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne,
jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2.

W celu wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania Nagrody (definicja poniżej) należy
spełnić poniższe przesłanki:
a)

wejść na stronę internetową o adresie http://www.promocja.ziemovit.pl;

b)

poprawnie rozwiązać na stronie internetowej http://www.promocja.ziemovit.pl
quiz dotyczący produktów marki „ZIEMOVIT”, tj. poprawnie odpowiedzieć na
wszystkie pytania zawarte w quizie, przy czym w przypadku udzielenia w trakcie
rozwiązywania quizu błędnej lub błędnych odpowiedzi, można ponownie
przystąpić (przystępować) do rozwiązywania quizu;

c)

dokonać rejestracji na stronie internetowej http://www.promocja.ziemovit.pl,
poprzez wypełnienie zamieszczonego tam formularza zgłoszeniowego,
wymagającego podania przez Uczestnika następujących danych: imię, nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail, adresu, na który ma zostać doręczona Nagroda;

d)

zapoznać się z Regulaminem oraz następnie zaakceptować treść Regulaminu,
poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxu na stronie internetowej
http://www.promocja.ziemovit.pl w okresie obowiązywania Konkursu;

e)

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora - zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) - celem wzięcia udziału w Konkursie oraz
uzyskania Nagrody, która pomimo, że jest dobrowolna jest niezbędna do wzięcia
udziału w Konkursie oraz uzyskania Nagrody, poprzez zaznaczenie
odpowiedniego
check
boxu
na
stronie
internetowej
http://www.promocja.ziemovit.pl w okresie obowiązywania Konkursu;
a także ewentualnie,

f)

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora - zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) - w celach marketingowych, promocyjnych,
informacyjnych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxu na stronie
internetowej http://www.promocja.ziemovit.pl w okresie obowiązywania
Konkursu;

g)

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora - zgodnie
z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z
późn. zm.) oraz ustawą Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017
roku, poz. 1907 z późn. zm.) - celem otrzymywania od Organizatora informacji
handlowej na temat produktów marki „ZIEMOVIT”, poprzez zaznaczenie
odpowiedniego
check
boxu
na
stronie
internetowej
http://www.promocja.ziemovit.pl w okresie obowiązywania Konkursu;

h)

wyrazić zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów
marketingu bezpośredniego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxu na
stronie internetowej http://www.promocja.ziemovit.pl w okresie obowiązywania
Konkursu;
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(dalej łącznie także: „Zgłoszenie”).
3.

Podstawą uznania Zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania Nagrody
(definicja poniżej) jest:
a)

brak rejestracji lub nieprawidłowa rejestracja Uczestnika na stronie internetowej
http://www.promocja.ziemovit.pl;

b)

błędne lub niekompletne wypełnienie zamieszczonego na stronie internetowej
http://www.promocja.ziemovit.pl formularza zgłoszeniowego,

c)

brak podania wszystkich wymaganych w § 5 ust. 2 lit. c) Regulaminu danych
osobowych lub podanie nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych;

d)

niewyrażenie przez Uczestnika wszystkich wymaganych zgód, o których mowa w
§ 5 ust. 2 lit. b), d), e) Regulaminu poprzez brak zaznaczenia na stronie
internetowej http://www.promocja.ziemovit.pl odpowiednich check boxów.

4.

Poprawne rozwiązanie quizu, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu - z
zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 lit. a)-d) Regulaminu - traktowane jest jako
zgłoszenie udziału w Konkursie.

5.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

6.

Uczestnikom Konkursu - poza ewentualną Nagrodą przyznawaną na zasadach
wynikających z niniejszego Regulaminu - nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie
za sam udział w Konkursie.

7.

Organizator Konkursu zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w
Konkursie Uczestników, których działania naruszają uzasadnione interesy Organizatora
lub godzą w jego wizerunek.
§ 6.
NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA.

1.

Nagrodą w Konkursie jest pojedyncze opakowanie Biopałeczek Ziemovit o wartości
4,00 zł (cztery złote) (dalej także w zależności od kontekstu: „Nagroda” lub „Nagrody”).

2.

W Konkursie zostanie przyznanych 1.000 (jeden tysiąc) Nagród (dalej także: „Pula
Nagród”).

3.

Nagrody będą przyznawane według kolejności wpływu prawidłowych zgłoszeń
Uczestników aż do wyczerpania Puli Nagród lub do dnia obowiązywania Konkursu, o
którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4.

O pierwszeństwie otrzymania Nagrody decyduje prawidłowe rozwiązanie quizu, o
którym mowa w § 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu oraz czas zarejestrowania prawidłowego
Zgłoszenia w systemie informatycznym Organizatora.

5.

Warunkiem otrzymania przez Uczestnika Nagrody jest:
a)

prawidłowe rozwiązanie quizu, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu;

b)

spełnienie przesłanek, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu;

c)

dokonanie prawidłowego zgłoszenia przez Uczestnika w okresie obowiązywania
Konkursu oraz przed wyczerpaniem Puli Nagród.
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6.

Uczestnik, który otrzyma Nagrodę nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do
otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

7.

O wyczerpaniu Puli Nagród Organizator poinformuje na stronie internetowej
http://www.promocja.ziemovit.pl.

8.

Nagrody zostaną przesłane - zgodnie z Regulaminem - uprawnionym Uczestnikom
poleconą przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia do Konkursu, na adres podany w
formularzu rejestracyjnym. Uczestnik potwierdza otrzymanie przesyłki (Nagrody)
własnoręcznym podpisem.

9.

Weryfikacja Zgłoszenia następuje w terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni licząc od dnia
zarejestrowania się - zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie - za pośrednictwem
strony internetowej http://www.promocja.ziemovit.pl.

10.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

11.

W przypadku niemożności wydania Nagrody Uczestnikowi (np. błędny adres, zmiana
adresu bez poinformowania o tym Organizatora) lub nieodebrania Nagrody przez
Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Nagroda nie zostanie mu
wydana.

12.

Uczestnik nie może żądać wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

13.

Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę.
§ 7.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w
szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od
Organizatora.

4.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowościami po stronie
Uczestników.
§ 8.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1.

Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje co do przebiegu Konkursu.
Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres Organizatora w
okresie trwania Konkursu oraz w terminie 30 (trzydziestu) dni po jego zakończeniu.

2.

Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres oraz dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji.
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3.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 14 dni od dnia ich
otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres
podany przy składaniu reklamacji.

4.

Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną (dalej także: „Komisja")
powołaną przez Organizatora.

5.

O decyzji Komisji, podjętej wskutek rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie
powiadomiony listem poleconym. Po wyczerpaniu roszczeń reklamacyjnych Uczestnik
jest uprawniony do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość lub zmianę adresu do
korespondencji wskazanego przez składającego reklamację.
§ 9.
DANE OSOBOWE.

1.

Administratorem danych osobowych zebranych w Konkursie jest Organizator, tj. spółka
pod firmą: Ciech Sarzyna Spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Sarzynie.

2.

Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych, jak również do ich
poprawiania.

3.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych
osobowych przekazanych Organizatorowi w związku z organizacją Konkursu.

4.

Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z
organizacją Konkursu przetwarzane są:
a)

w celu udziału w Konkursie, w tym przyznawania i wydawania Nagrody oraz
rozpatrywania reklamacji, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane - art. 23
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie oraz uzyskania Nagrody (Nagród), (iii) odbiorcami danych osobowych
są lub będą: Organizator (Fundator), Dystrybutor, podmioty współpracujące i
świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla
przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, (iv) przetwarzanie
danych osobowych obejmuje m. in.: imię (imiona) i nazwisko, podpis, nr
telefonu, adres, PESEL, NIP, datę urodzenia, adres e-mail, nazwę Nagrody, udział
w Konkursie, datę zgłoszenia;

b)

w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, a w związku z tymi
celami: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby
przekazującej dane - art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.), (ii)
odbiorcami danych osobowych są lub będą: Organizator (Fundator), Dystrybutor,
podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie
techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, (iii)
przetwarzanie danych osobowych obejmuje m. in.: imię (imiona) i nazwisko,
podpis, nr telefonu, adres, PESEL, NIP, datę urodzenia, adres e-mail, nazwę
Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia, (iv) Uczestnik nie ma obowiązku
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wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
promocyjnych, informacyjnych.
5.

Uczestnik Konkursu - zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 roku, poz. 1907 z późn. zm.) - może wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych celem otrzymywania od Organizatora informacji handlowej na
temat produktów marki „ZIEMOVIT” drogą elektroniczną lub sms lub telefonicznie.
Zgoda Uczestnika Konkursu może być w każdej chwili cofnięta.

6.

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.

Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2016 roku, poz. 922 z późn. zm.).
§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2018 roku.

2.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://www.promocja.ziemovit.pl oraz w
siedzibie Organizatora.

3.

W wypadku wątpliwości co do postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik ma
prawo w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni
jego postanowień.

4.

W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo
udostępni Uczestnikom ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie
http://www.promocja.ziemovit.pl. Zmiany Regulaminu pozostają bez uszczerbku dla
praw nabytych Uczestników.

5.

Spory związane z organizacją Konkursu rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego.

