
Regulamin Konkursu  „Czy wiesz?” 

§1. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem Konkursu ,,Czy wiesz?” jest ,,Społem’’ Poznańska Spółdzielnia Spożywców 

w Poznaniu (61-737) przy ul. 27 Grudnia 13, NIP 7770000991, Regon P-000673727,wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 0000012323, zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs prowadzony jest na portalu społecznościowym facebook pod adresem https://pl-

pl.facebook.com/spolem.poznan/ w Poznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

3. Osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać aktywne konto w serwisie facebook.com 

oraz musi być to osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, zwana w dalszej części  Regulaminu  „Uczestnikiem”. 

4. Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje jego Regulamin. Podczas udziału w 

konkursie, uczestnik na własne ryzyko i we własnym imieniu ponosi odpowiedzialność za 

naruszenie praw osób trzecich (w szczególności prawa autorskie). 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.) . 

§2. Warunki konkursu. 

1. Zadaniem konkursowym jest udzielenie poprawnej odpowiedzi  na zawarte w poście pytanie 

konkursowe oraz obserwowanie profilu na Facebooku Społem Poznań przez Uczestnika. 

2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która jako pierwsza pod postem konkursowym udzieli 

prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Posty konkursowe będą pojawiać się cyklicznie od 11 

marca 2019r. do 10 grudnia 2019r. 

3. Prawo do weryfikacji spełnienia warunków zawartych w Regulaminie przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi. 

4. Każdy Uczestnik może dodawać dowolną ilość odpowiedzi, ale brana pod uwagę zostanie 

tylko pierwsza odpowiedź udzielona przez Uczestnika. 

 

§3. Rozstrzygnięcie Konkursu. 

1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która spełni wszystkie wymagania niniejszego 

regulaminu. 

2. Organizator zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia postu 

konkursowego wyłonić zwycięzcę Konkursu zwanym dalej „Laureatem Konkursu”.  

3. Laureaci Konkursu (Zwycięzcy) wyrażają zgodę na upublicznienie ich danych osobowych tj. 

imienia i nazwiska podczas ogłoszenia wyniku konkursu na fanpage’u  Organizatora. 

4. Nagroda zostanie dostarczona do sklepu wybranego przez Laureata Konkursu w ciągu 7 dni 

roboczych od ogłoszenia zwycięzcy. Niewybranie sklepu w powyższym terminie przez 

Zwycięzcę lub nieodebranie nagrody w terminie dwóch tygodni od daty dostarczenia nagrody 

na sklep powoduje utratę prawa do nagrody.   

5. Nagrodą w konkursie są 2 bilety do Multikina lub 2 osobowy bilet na ściankę wspinaczkową 

Blok Line lub nagrodę z Katalogu Nagród, dodatkowo gadżet. Organizator nie przewiduje 

zmiany wygranej nagrody na inną w tym ekwiwalent pieniężny. Laureat może zrzec się prawa 
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do nagrody w ten sposób iż złoży stronie stosowane oświadczenie w wiadomości prywatnej w 

serwisie facebook na profilu Spółdzielni: Społem Poznań, ale w zamianie nie przysługuje mu 

żaden ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny.   

 

§4. Reklamacja 

1. Reklamacja może być zgłoszona podczas trwania konkursu, nie później jednak niż w ciągu 4 

dni od daty zakończenia konkursu tj. do dnia 14 grudnia 2019r. Reklamacja, która została 

zgłoszona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

2. Wszelkie reklamacje powinny zostać przesłane listem poleconym na adres Organizatora 

Konkursu, Społem Poznańska Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 13, 61-

737 Poznań z dopiskiem ,,Czy wiesz”. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji 

Organizatora w sprawie reklamacji na adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

 

§5. Postanowienia końcowe 

1. Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać poprzez wysłanie wiadomości na 

fanpage’u Organizatora. 

2. Klienci biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na zasady Konkursu opisane w 

niniejszym Regulaminie. 

3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika  z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 

przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie. 

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego danych 

osobowych tj. imienia i nazwiska na potrzeby przeprowadzania niniejszego Konkursu na 

warunkach określonych w podstawie 6 ust.1 lit./a/ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) 

(Dz.Urz.UE.L.2016.119) zwane RODO. 

5. Administratorem Danych jest Organizator. 

W sprawach związanym z danymi osobowymi Uczestnik ma prawo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@spolem.poznan.pl. 

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu określonym w nin. Regulaminie, ich podanie 

jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością brania udziału w 

Konkursie. 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Polski. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu do czasu rozpatrzenia 

ewentualnej reklamacji Uczestnika. 

Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 

wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z 

prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. Żądanie takie Uczestnik może skierować pod adresem email: 

iod@spolem.poznan.pl 

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Organizator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane 

zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania 

Konkursu. 
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7. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie 

http://www.spolem.poznan.pl/go.live.php oraz na fanpage’u u Organizatora w serwisie 

Facebook. 

8. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani też zorganizowany przez Facebook. 

 

http://www.spolem.poznan.pl/go.live.php

