
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „WYTYPUJ WYNIK MECZU- WYGRAJ PZELOT SAMOLOTEM” 
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „WYTYPUJ WYNIK 

MECZU- WYGRAJ PRZELOT SAMOLOTEM” zwany dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest F.P.U.H „ CZAJEN KRZYSZTOF CZAJA” 3 Maja 12, 39-300 Mielec  zwany dalej 

„Organizatorem”. 
3. Warunkiem konkursu jest wytypowanie wyniku konkursu meczu Polska- Szwecja w dniu 23.06.2021 Euro 

2020. Konkurs jest przeprowadzony w celu promocji i reklamy CZAJEN KRZYSZTOF CZAJA” 
4. Uczestnikiem Konkursu może być ́każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”. 
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. Okres przyjmowania zgłoszeń do udziału w konkursie rozpoczyna się w dniu 23.06.2021 r. o godzinie 

15:00:00 i trwa 23.06.2021 r. do godziny 17:59:59 
7. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez 

Organizatora, zwana dalej „Komisja”. 
8. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść przed przystąpieniem do 

Konkursu. 
9. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123). 
10. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale 

konieczne do udziału w Konkursie. 
11. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. 
12. Uczestnik  przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie  i wysłanie formularza zgłoszenia   udziału 

dołączonego do umowy,  prolongaty   lub aneksu. 
§2 UCZESTNICY 

1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność 
do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokona 
prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z §3, dalej „Uczestnik”. 
 

§3 ZASADY KONKURSU – DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ 
 

1. Aby  wziąć udział w  Konkursie należy dokonać prawidłowego zgłoszenia  swojego udziału
poprzez  napisanie komentarza ze swoim typem wyniku meczu Polska- Szwecja na Fanpage Czajen na 
platformie Facebook oraz zaproszenie dwóch osób do konkursu, poprzez oznaczenie tych osób w 
komentarzu, jedna osoba może napisać jeden komentarz.  
 

13. Termin przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się 23.06.2021 o godzinie 15:00:00 i mija 23.06.2021 r. do 
godziny 17:59:59 
Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne są   nieważne   i   nie   biorą   udziału   w   
Konkursie 

 
§4 NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody: 
a) Przelot samolotem Cessna we wcześniej ustalonym terminie dogodnym dla Organizatora oraz 

Zwycięzcy. Dla jednej osoby przynależy jeden przelot.  
 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym 
weryfikacji i wyłonienia Laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania 
reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane 
osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego 



faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych 
w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator "CZAJEN KRZYSZTOF CZAJA" 3 Maja 12, 39-300 Mielec 
4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez 

"CZAJEN KRZYSZTOF CZAJA" danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: 
"CZAJEN KRZYSZTOF CZAJA" 3 Maja 12, 39-300 Mielec. 

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz 
prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze 
szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

6. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która 
odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną 
przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być 
również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty świadczące usługi IT i reklamowe dla 
Organizatora. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich 
dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności 
organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.  

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursu oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników 
składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem 
możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody 
lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.  

8. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające 
standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również 
ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i 
politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. 
Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Konkursu, będą w niezbędnym 
zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń 
cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych 
związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których dane przetwarzane są w celach 
związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze, dane 
osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach 
tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa. 

§6 PRZYZNANIE NAGRÓD 
1. Wyboru zwycięskich zgłoszeń w zakresie Nagród dokonują uprawnieni członkowie Komisji poprzez wybranie 

prawidłowych komentarzy z wynikiem meczu.   
2. Komisja dokonuje wyborów zwycięskich Zgłoszeń w dniu 24.06.2021r. 
3. Ogłoszenie Zwycięzców konkursu nastąpi 24.06.2021r. do godziny 23:59:59. 
4. Do zadań Komisji należy: 

a) zapewnienie pełnoprawnego uczestnictwa w Konkursie 
b) rozstrzygniecie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami 

pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 
c) przygotowanie i podpisanie listy Uczestników – Laureatów konkursu, którzy otrzymali prawo do 

nagrody oraz listy rezerwowej, 
d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 

5. Zgłoszenia o charakterze wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem nie są brane pod uwagę, jako 
niespełniające warunków określonych w Regulaminie.   

6. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności w sposób uniemożliwiający 
identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie. 

7. Lista zwycięzców dostępna jest na stronie https://www.facebook.com/mielec.czajen w postaci imienia oraz 
nazwiska po przeprowadzeniu procedury weryfikacji opisanej w §6 i przyznaniu Zwycięzcy prawa do 
Nagrody. 



 
 

§7 WARUNKI WYDANIA NAGRÓD 
Wyłanianie Laureatów konkursu i weryfikacja ich praw do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób: 
1. W ciągu 14 dni od daty posiedzenia Komisji Organizator, według własnego wyboru sposobu komunikacji 

skontaktuje się ̨z Laureatami -kontakt przez Facebook. 
2. Uczestnicy dokonali zgłoszenia udziału w Konkursie. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co 

najmniej 3 próby kontaktu.  
3. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad 

uczestnictwa w Konkursie, Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, lub przesłanie skanem, 
w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania) kserokopii/skanu dokumentu 
potwierdzającego tożsamość Laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych 
potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte) - dotyczy Laureatów Laureatem 
Nagrody a także oświadczenia, iż Laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów 
wszystkich zgłoszonych, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 5 dni 
roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora. 

4. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych przesłanek: 
a. nie dopełni w terminie chociażby jednego z warunków określonych w Regulaminie, 
b. odmowi podania swoich danych koniecznych do przesł nagrody, 

5. Organizatora konkursu. Zwycięzcy Nagród wyrażają zgodę na nakręcenie filmu i zrobienie zdjęć z wręczenia 
nagród. W tym celu powstanie film i zdjęcia, które będą podawane do publicznej wiadomości na stronie 
konkursu https://www.facebook.com/mielec.czajen  oraz na profilu  Instagram Organizatora konkursu.  

6. Termin wydania nagrody i nakręcenia filmu oraz zrobienia zdjęć z wręczenia nagrody będzie ustalony 
indywidulanie z poszczególnymi Zwycięzcami.  
 

§8 TERMIN WYDANIA NAGRÓD 
1. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ̨ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/mielec.czajen  po 

zakończeniu procedury weryfikacyjnej, do dn. 24 czerwiec 2021r. 
 

§9 OPODATKOWANIE NAGRÓD 
1. Organizator konkursu nie pobiera podatku od wartości Nagrody otrzymanej w Konkursie zgodnie z 

obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016 poz.2032). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator przejmuje na 
siebie obowiązek zapłaty należnego zryczałtowanego podatku od nagród, na co zwycięzca wyraża zgodę. 

§10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 30 czerwiec 2021 r., przy czym decyduje data wpływu do 

Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu. 
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Czajen Krzysztof Czaja 3 Maja 

12, 39-300 Mielec  z dopiskiem "Wytypuj wynik meczu – wygraj przelot samolotem” i powinno zawierać: imię 
i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. 

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. 
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, 

nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie 
Organizatora. 

2. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.czajen.pl oraz 
https://www.facebook.com/mielec.czajen 

3. Oświadczenie znajduje się na stronach internetowych https://www.facebook.com/mielec.czajen 
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 
5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów 

Uczestników opłaca Organizator. 
6. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno poprzez 

połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail. 
 
 


