§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Wygraj bon na zakupy w Spiżarni Smakosza”
(„Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest firma Natural Sweet Good Sp. z. o. Sp. k. ul. Wyzwolenia 40
09-300 Żuromin.
4. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu
www.facebook.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony,
sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub
Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w
Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
6. Konkurs zaczyna się w dniu 4.07.2019 od godziny 11:00 a kończy w dniu 7.07.2019.
7. Wszelkie Informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem
będą przetwarzane przez Organizatora na zlecenie Fundatora na zasadach określonych w § 8
Regulaminu.
8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym
przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
§ 2 DEFINICJE
1. Konkurs – Konkurs „Wygraj bon na zakupy w Spiżarni Smakosza” organizowany przez
Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.
2. Regulamin - Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz
prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
3. Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz
będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, która spełnia warunki
określone w § 3 ust. 1 oraz dokonała prawidłowego zgłoszenia swojego uczestnictwa w
Konkursie, a także osoby nie posiadające zdolności prawnych lub posiadające je w stopniu
ograniczonym.
§ 3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia
udziału w Konkursie spełniają łącznie następujące warunki:
a) zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook.
2. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik zobowiązany jest do wejścia na stronę
https://www.facebook.com/Spizarnia-Smakosza polubienia strony, udostępnienia
konkursowego posta i w komentarzu pod postem konkursowym udzielenia odpowiedzi na
pytanie konkursowe
§ 4 PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs prowadzony będzie w okresie 4.07.2019 od godziny 11:00 do 7.07.2019 włącznie.
2. W przypadku dodania więcej niż jednej odpowiedzi liczy się tylko odpowiedź dodana jako
pierwsza.
3. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają
dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w
szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zabronione jest
również umieszczanie treści zawierających znaki towarowe innych marek niż Spiżarnia
Smakosza lub godzących w renomę znaku towarowego Spiżarni Smakosza. Zgłoszenie
zawierające takie treści będzie wykluczane z Konkursu, o czym Uczestnik zostanie
poinformowany. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do
pozbawienia Nagród.

4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczany z udziału w
Konkursie, o czym Uczestnik zostanie poinformowany. Uprawnienie do wykluczenia
Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagród.
§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. W trakcie trwania Konkursu zostaną przyznane nagrody w postaci:
a) Bonu w wysokości 50 zł i 4 bonów w wysokości 25 zł na zakupy w Spiżarni Smakosza do
wykorzystania do 31.07. do zamknięcia sklepu, w którym laureat zechce zrobić zakupy.
2. Laureaci zostaną wyłoniony w następujący sposób: o zwycięstwie decyduje liczba polubień
i serduszek pod postem konkursowym.
3. W dniu wyłonienia laureata, zostanie on poinformowany przez Organizatora o nagrodzie i
warunkach jej odbioru za pośrednictwem portalu Facebook, w wiadomości prywatnej
przesłanej Uczestnikowi przez Fanpage. Laureat zostanie poinformowany o zwycięstwie w
odpowiedzi na komentarz, który został wybrany jako zwycięski.
4. Uczestnik, który otrzyma informację o wytypowaniu do nagrody i spełnia warunki
określone w Regulaminie, musi w ciągu 48h przesłać, za pomocą wiadomości prywatnej na
profilu Facebook, zwrotną informację, podając dane osobowe: imię, nazwisko, adres sklepu
spółki Natural Sweet Good, w którym chce odebrać nagrodę oraz numer telefonu. Laureat,
który uzupełni dane otrzyma status zwycięzcy, któremu zostanie przyznana nagroda.
§ 6 NAGRODY
1. W Konkursie przewiduje się wydanie następującej nagrody: bony o wartości 50 zł i 3 bony
o wartości 25 zł na zakupy w Spiżarni Smakosza.
2. Nagroda wymieniona w Regulaminie nie podlega wymianie na gotówkę oraz żadną inną
formę gratyfikacji.
4. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
a) zwycięzca odmówi przyjęcia nagrody,
b) w terminie wskazanym w § 5 ust. 4 nie przekaże danych wymaganych do przesłania
nagrody,
c) kontakt ze zwycięzcą w celu doręczenia nagrody nie będzie możliwy,
d) nagroda nie będzie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w
szczególności w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych
zwycięzcy lub Obdarowanego,
5. Wydanie nagrody nastąpi pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z przebiegiem Konkursu i wydaniem nagród oraz
zaakceptowania warunków Regulaminu.
§ 7 PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie zgłoszenia własnego autorstwa.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zgłoszeń, z
uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu,
Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika, który dopuścił się naruszeń, na
każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo
do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji
zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych
i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi zgłoszeniem.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia
przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów
Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń
związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również

prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji
zgodnie z Regulaminem.
§ 8 DANE OSOBOWE
1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności
w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez
Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego
zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika
Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do
przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach
dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia
udziału w Konkursie.
2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
2016/679 (RODO)., dalej: „RODO”) przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób obdarowanych jest Natural
Sweet Good Sp. z o. o. Sp. k. ul. Wyzwolenia 40 09-300 Żuromin.
4. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach
określonych w RODO.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, w trakcie trwania Konkursu.
Każdy Uczestnik może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej
prośby na adres Organizatora (z dopiskiem „Regulamin –Wygraj bon na tort na zakupy w
Spizarni SmakoszaW sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie
mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu
Cywilnego.

