Regulamin konkursu „MLEKO MAMY RZADZI”
1.Niniejszy
regulamin
konkursu
określa
warunki
i
w konkursie realizowanym na profilu Mleko Mamy Rządzi na Facebooku.
2.
Organizatorem
konkursu
jest
właściciel
- Nutropharma Sp. z o.o. 05-506 Lesznowola, ul. Jedności 10a.

zasady

prawny

uczestnictwa
ww.

strony

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie,
a
każde
zgłoszenie
Uczestnika
do
Konkursu
na
warunkach
określonych
w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go
akceptuje oraz wyraził zgodę, iż w razie wygranej nick facebookowy i treść pracy konkursowej zostaną
ogłoszone na profilu MlekoMamyRządzi.
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu
Facebook. Dostarczanie nagród odbywa się również tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, posiadająca
zweryfikowane konto na Facebooku lub Instagramie i będąca fanem profilu Mleko Mamy Rządzi.
6. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do
przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane
w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych
współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków
najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Konkurs rozpoczyna się 11.03.2021., trwa od momentu opublikowania posta konkursowego na
profilu, aż do 18.03.2021. do godziny 23:59. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie
podczas okresu trwania Konkursu.
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
9.
W
celu
wzięcia udziału
w
konkursie
Uczestnik
powinien
zapoznać
się
z Regulaminem zawartym w notatkach na facebookowym profilu marki Mleko Mamy Rządzi oraz
wykonać
zadanie
konkursowe,
znajdujące
się
na
stronie,
https://www.facebook.com/mlekomamyrzadzi/
, polegające na napisaniu w komentarzu prawidłowej odpowiedzi na 3 zadane pytania.
10. Wysyłając zgłoszenie osoba zgłaszająca tym samym oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i
wyraża zgodę na jego postanowienia i tym samym staje się uczestnikiem Konkursu. Ponadto,
oświadcza i zapewnia, że zgłoszone przez niego Zadanie Konkursowe nie narusza praw autorskich, ani
innych praw własności intelektualnej, praw do wizerunku ani dóbr osobistych osób trzecich; a także
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłącznie w celu realizacji Konkursu przez Organizatora.
11. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość usunięcia odpowiedzi, jeśli: - będą zawierały
wulgaryzmy, - będą zawierały treści określane jako spam, - nie będą autorską własnością komentującej
osoby.

12. Spośród wszystkich zgłoszeń jury konkursu przyzna dwie nagrody:
➢ nagrodę w postaci „rogala do karmienia” + zestaw produktów femaltiker plus
13. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w
konkursie nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku
dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część
pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na
rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
14. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania
Konkursu określonym w pkt. 7, spełniające warunki Regulaminu. Data i godzina wpływu zgłoszenia
zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez serwis Facebook.
15. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.
16. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma za pomocą prywatnej wiadomości oraz w poście na
profilu MlekoMamyRzadzi.
18. Uczestnicy, którzy zdobyli nagrodę, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu powinni
przesłać formularz z danymi osobowymi niezbędnymi do wysyłki, uprzednio wysłany przez
Organizatora konkursu. W przypadku, gdy dane nie zostaną przekazane w wyznaczonym terminie,
Organizator ma prawo przekazać nagrodę innemu uczestnikowi konkursu.
20.
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w
w
terminie
nie

Konkursie
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21. Zwycięzca nie może domagać się, zamiany wygranej Nagrody na inną nagrodę, w tym na
ekwiwalent pieniężny.
22. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Nutropharma S.A. ul.
Jedności 10a, Lesznowola. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do
przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, w tym w celu przeprowadzenia postępowania
reklamacyjnego, jak również w celach ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jakie mogą
powstać w związku z Konkursem, a dane osobowe Zwycięzców w dodatkowo w celu odprowadzenia
podatku od nagród) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”). Dane
osobowe Uczestników nie będą przetwarzane do innych celów. Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Uczestnik ma prawo żądania
od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych,
sprostowania (poprawiania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn
związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w przypadkach, gdy wynika to z
przepisów prawa – prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo
do przenoszenia danych, a ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
23. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Informacje podawane przez

uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi
www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu
przez Organizatora.
24. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik
Konkursu może uzyskać wysyłając prywatną wiadomość do strony Mleko Mamy Rządzi na Facebooku.
25. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach
hazardowych (t. j. z 2019 r., poz. 847 z póz. zm.)
26. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

