Regulamin konkursu „Co z ketchupem?”
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem konkursu pt. „Co z ketchupem?” (dalej: „Konkurs”) oraz fundatorem
nagród w Konkursie jest MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Wadowicach, adres:
34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS: 0000271001, NIP: 551-17-02-355 (dalej „Organizator”).

2.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 t.j.).

3.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w
szczególności określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora
oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu (dalej: „Regulamin”).

4.

Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 15.04.2021 roku od godz. 12:00 do dnia
10.06.2021 roku do godz. 23:59.
§2.
UCZESTNICTWO

1.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące
warunki (dalej: „Uczestnik”):
a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zapoznała się i zaakceptowała treść Regulaminu Konkursu dostępnego na stronie
www.ketchupy.pl (dalej: „Strona Konkursowa”),
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
d) posiada dostęp do sieci Internet i aktywne konto poczty elektronicznej.

2.

Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby, które nie ukończyły 16 roku życia. Osoby
niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za
zgodą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego wyrażoną pisemnie.
Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania takiej zgody przez Uczestnika na
każdym etapie Konkursu, a także – w odniesieniu do zwycięzców - po jego zakończeniu.
Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.

Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikiem Organizatora lub
podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także
osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek
pracy oraz ich współmałżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci do drugiego
stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby pozostające z nimi we
wspólnym gospodarstwie domowym lub ich małżonkowie.

4.

W celu dokonania zgłoszenia w Konkursie należy wejść na Stronę Konkursową oraz
wykonać Zadanie Konkursowe.

5.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie, wskazanych w
Regulaminie, lub dokonanie zgłoszenia po terminie, spowoduje nieważność zgłoszenia.

6.

Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych przez Uczestnika jest
całkowicie dobrowolne. Zgłoszenie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w
przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
§3.
ZASADY KONKURSU

1.

Konkurs odbywa się za pośrednictwem Strony Konkursowej.

2.

Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi, o długości do 1000 znaków (włączając
w to litery, znaki interpunkcyjne i spacje), na pytanie konkursowe:
„Dlaczego Twoim zdaniem z ketchupem Kotlin wszystko smakuje lepiej?”(dalej: „Zadanie
Konkursowe”).

3.

Wykonanie Zadania Konkursowego należy poprzedzić udziałem w zabawie pt. „Napisz co
jesz z ketchupem. Odkryj reakcje Karola!”, polegającej na wpisaniu 5 nazw potraw, które
można zjeść z ketchupem dostępnej na Stronie Konkursowej.

4.

Zadanie Konkursowe należy wykonać samodzielnie, powinno ono stanowić autorską pracę
Uczestnika, która wcześniej nie była nagradzana ani w jakikolwiek sposób
wykorzystywana, publikowana.

5.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że nie
więcej niż tylko jeden raz na każde 24h trwania Konkursu.

6.

Celem dokonania oceny Zadań Konkursowych oraz wyboru zwycięzców Konkursu,
Organizator powołuje komisję konkursową (dalej: „Komisja”).

7.

Komisja dokona oceny Zadań Konkursowych i wybierze 50 (pięćdziesiąt) najlepszych,
uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość, kreatywność oraz
zgodność z tematyką Konkursu i wyłoni pięćdziesięciu zwycięzców Konkursu.

8.

Zadanie Konkursowe nie może zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych
z dobrymi obyczajami, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, nie może
nawoływać do przemocy, lub nietolerancji, nie może zawierać wulgaryzmów lub treści
reklamowych podmiotów trzecich.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź
pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem,
dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
§4.
NAGRODY

1.

W Konkursie nagrodą jest: kuferek z ketchupami Kotlin (a w nim 4 ketchupy: Ketchup
Kotlin 450g łagodny, Ketchup Kotlin 450g Pikantny, Ketchup Kotlin 450g Z piekła Rodem,
Ketchup Kotlin 450g Czosnek Bazylia) o wartości 110 PLN (słownie: sto dziesięć złotych
brutto) (dalej: „Nagroda”). Organizator przewidział w Konkursie 50 (pięćdziesiąt) Nagród.

2.

Jednemu Uczestnikowi może być przyznana maksymalnie jedna Nagroda.

3.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) wydanie Nagrody, o której

mowa ust. 1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako płatnik
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagrody
zwycięzcy obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości
Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w
Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca oświadcza,
że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego
rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w
Konkursie. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie
dane, niezbędne do przeprowadzenia tej czynności.
4.

Zwycięzca Konkursu nie może przenieść praw do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

5.

Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Nagród, ani do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) lub zamiany
Nagrody.
§5.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1.

Organem dokonującym weryfikacji Zadań Konkursowych oraz decydującym o przyznaniu
Nagród, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, jest Komisja. Komisja rozstrzyga
wszystkie wątpliwości związane z Konkursem.

2.

Komisja składa się z 4 członków powołanych przez Organizatora, przy uwzględnieniu
konieczności zapewnienia bezstronności i przejrzystości Konkursu.

3.

Z posiedzenia Komisji, podczas którego zostanie wybranych 50 (pięćdziesięciu)
Zwycięzców Konkursu, sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany
przez wszystkich członków Komisji.
§6.
SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW

1.

Wyniki Konkursu (wskazanie Zwycięzców) zostaną ogłoszone na Stronie Konkursowej,
najpóźniej do godz. 23:59 do 9.07.2021 roku.

2.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Zwycięzcę Konkursu
na publikację jego imienia i nazwiska we wszelkich informacjach o wynikach Konkursu,
zamieszczanych przez Organizatora.
§7.
WYDANIE NAGRÓD

1.

Wyniki Konkursu zostaną przesłane do Zwycięzców Konkursu, w formie elektronicznej,
na adresy podane w zgłoszeniach.

2.

Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do podania Organizatorowi, w formie wiadomości
e-mail wysłanej zwrotnie na adres e-mail, z którego wysłano do Zwycięzcy wiadomość o

wyniku Konkursu, w terminie 7 dni od otrzymania tej wiadomości, swoich następujących
prawidłowych danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer telefonu
W przypadku zmiany podanego adresu zamieszkania lub zmiany innych danych
niezbędnych do doręczenia Nagrody Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować o tych zmianach Organizatora.
3.

Nagroda w Konkursie zostanie wysłana Zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską w
terminie do 30 dni od otrzymania przez Organizatora danych wskazanych w § 7 ust. 2
Regulaminu. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Zwycięzcę
Konkursu adres, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator nie
wyraża zgody na wysyłanie Nagród poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

Warunkiem wydania Nagrody jest podpisanie w chwili odbioru protokołu przekazania
Nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5.

W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie poda danych w terminie wskazanym w § 7
ust. 2 Regulaminu lub poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez
Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi
na niepodjęcie przez Zwycięzcę Konkursu, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie
przez okres 14 dni w celu odebrania jej przez Zwycięzcę. Nieodebrane Nagrody pozostają
do dyspozycji Organizatora.

6.

Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji czy Zwycięzcy Konkursu spełniają warunki
określone w Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może
żądać od Zwycięzcy złożenia określonych oświadczeń, dokumentów, w tym zwłaszcza
potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w § 7 ust. 2 Regulaminu.
§8.
PRAWA AUTORSKIE

1.

Uczestnik zgłaszając Zadanie Konkursowe oświadcza, iż przysługują mu pełne prawa
autorskie osobiste i majątkowe do Zadania Konkursowego i przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność prawną z tego tytułu.

2.

Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Zadania Konkursowe, których
wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie
Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw
osób trzecich, a w szczególności praw autorskich innych osób oraz ich praw osobistych.
W szczególności poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego Uczestnik oświadcza, że:
a) Przysługuje mu prawo do zgłoszenia Zadania Konkursowego do Konkursu i udzielenia
zezwoleń zgodnie z Regulaminem;
b) Udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnych
zezwoleń zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu.

3.

Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu na Stronie Konkursowej Organizator nabywa
nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie nagrodzonymi Zadaniami
Konkursowymi według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach

eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach
określonych w pkt a) – f) poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony do korzystania i
rozporządzania Zadaniami Konkursowymi dla celów komercyjnych i/lub
promocyjnoreklamowych, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu,
systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i
zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe, w
całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału
albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych, w całości lub w części, w sposób
inny niż określony powyżej w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie,
nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie;
d) wykorzystywanie Zadań Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz
informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w Internecie, prasie, telewizji i
poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
e) wprowadzanie Zadań Konkursowych w całości lub części do: sieci komputerowych, w
tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Zadań
Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w
pamięci komputerów, bez ograniczenia;
f) dokonywanie opracowań Zadań Konkursowych oraz rozpowszechnianie
opracowanych Zadań Konkursowych, na dowolnym nośniku w zakresie określonym w
ust. 5 poniżej.
4.

Korzystanie z Zadań Konkursowych na polach eksploatacji określonych w § 8 ust. 2 lit.
a) – f) Regulaminu, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w
połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań,
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.

5.

Licencja, o której mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu obejmuje prawo do wykonywania
autorskich praw zależnych do Zadań Konkursowych, jak również prawo zezwalania na
wykonywanie autorskich praw zależnych do Zadań Konkursowych, w tym prawo
dokonywania i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych
Zadaniach Konkursowych, według uznania Organizatora, a w szczególności na łączenie z
innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia
opracowań.

6.

Licencja, o której mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu obejmuje prawo do udzielania dalszych
licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych
praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez
wynagrodzenia z tego tytułu.

7.

Organizator nie jest zobowiązany do publikowania treści Zadań Konkursowych, a odmowa
rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

8.

Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich
praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców. Oznaczanie Zadań
Konkursowych nazwiskiem (pseudonimem) ich twórców zależy od uznania Organizatora,
na co Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę.
§9.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane pisemnie
w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu na adres Organizatora
wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2.

O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego
placówki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamacja powinna zawierać
informację, że dotyczy Konkursu „Co z ketchupem?”, dane Uczestnika: imię, nazwisko,
adres zamieszkania, adres e-mail, oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

3.

Organizator rozpatrzy reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni roboczych
liczonych od daty jej otrzymania. O decyzji Organizatora, dotyczącej złożonej reklamacji,
Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email podany w reklamacji lub pocztą na podany adres korespondencyjny.

4.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według
przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
§10.
DANE OSOBOWE – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 RODO,
Organizator dołącza do niniejszego Regulaminu, w załączniku nr 3 – klauzulę informacyjną
dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
§11.
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.

Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2020 r., poz. 344 t.j.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator
świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.

Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora
wyłącznie w zakresie niezbędnym do zorganizowania Konkursu

3.

W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą
elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego
Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Konkursowej,
b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Konkursie za pośrednictwem Strony
Konkursowej,
c) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu.

4.

Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator –
Uczestnik powinien dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące
wymagania techniczne:
a) komputer lub urządzenie mobilne z internetową przeglądarką WWW obsługującą
technologie JavaScript,
b) połączenie z siecią Internet,
c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.

5.

Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze
standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje
Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia
korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp
osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności
przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej
usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.
W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach,
Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez informacje na Stronie
Konkursowej.

6.

Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki
techniczne:
a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

7.

Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub akceptacja
przez Uczestnika Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną.

8.

Zgoda Uczestnika na korzystanie z objętych Regulaminem usług świadczonych drogą
elektroniczną może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o Regulamin dokonuje się na podstawie
prośby Uczestnika o usunięcie z bazy danych Konkursu. Dokonane przez Uczestnika
zgłoszenie do udziału w Konkursie staje się nieważne z chwilą cofnięcia przez Uczestnika
zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną.

9.

Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.

10. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio
postanowienia § 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od
momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w
szczególności przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 t.j.).

§12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu na Stronie Konkursowej, wskazanej
w § 2 ust. 1 lit. b Regulaminu.

2.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są
postanowienia Regulaminu.

4.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane
podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie
Uczestników.

5.

Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do
przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia z ważnych
przyczyn, w szczególności z uwagi na wystąpienie okoliczności siły wyższej lub zmianę
obowiązujących przepisów prawa. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w
Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie
będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim
poinformowaniu o tym Uczestników, na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian,
Uczestnicy będą mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w
Konkursie.

6.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.04.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu konkursu „Co z ketchupem?”

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Ja niżej podpisany/a ________________________________, zamieszkały/a:
(imię i nazwisko)
______________________________________________________________________tel:___________
(adres oraz telefon kontaktowy)
działając jako opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy:

________________________________________________________________ (dalej: „Uczestnik”)
Niniejszym oświadczam, iż:
zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Co z ketchupem?” i zawartą w nim klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na
udział w Konkursie przez Uczestnika.

_____________________________________
data, miejscowość

______________________________________
wyraźny podpis opiekuna/przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu konkursu „Co z ketchupem?”

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA NAGRODY
W KONKURSIE POD NAZWĄ
„Co z ketchupem?”

Sporządzone pomiędzy:
MGD MWS Sp. z o.o. Sp. K , z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37
reprezentowanym przez: ………………………..
zwanym dalej Przekazującym
a
...............................................................................................................
(imię i nazwisko)
...............................................................................................................
(adres)
...............................................................................................................
zwanym dalej Przyjmującym

Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu pod nazwą „Co z
ketchupem?”
Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci:
kuferek z ketchupami Kotlin

………………………………………………………………
data przekazania i przyjęcia nagrody, miejscowość

czytelne podpisy :

……………………………….
Przekazujący

...............................................
Przyjmujący

ZAŁĄCZNIK NR 3 do regulaminu konkursu „Co z ketchupem?
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w ramach konkursu pt.: „Co z ketchupem?”
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1),
organizator konkursu przekazuje poniższe informacje:
1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są:
1) organizator konkursu tj. MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, numer KRS: 0000271001. Osobą kontaktową wskazaną
przez Administratora danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych jest Inspektor Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony
Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodkonkursy@maspex.com.
Administrator danych osobowych: MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. jest jednocześnie administratorem danych osobowych opiekunów prawnych/przedstawicieli ustawowych
uczestników konkursu.
2) spółka będąca właścicielem marki, na rzecz której organizowany jest konkurs
promocyjny: Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów
37, 34-100 Wadowice, numer KRS: 0000571274. Osobą kontaktową wskazaną przez
Administratora danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych jest Inspektor Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony
Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodkonkursy@maspex.com.
2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) przez Administratora danych osobowych – MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k.:
a) w celu związanym z organizacją konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu,
ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji oraz wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów
prawa ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem konkursu, w tym obowiązków
podatkowych i sprawozdawczych wobec organów Państwa – tj. w celu realizacji
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.);
b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie
uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.
1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r).
c) w zakresie danych osobowych opiekunów prawnych/przedstawicieli ustawowych
uczestników konkursu: w celu związanym z prawidłową organizacją konkursu, tj. m.in. w

celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania
nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – tj. w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych osobowych
polegającego na konieczności prawidłowej organizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.).
2) przez Administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k.:
a) w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz
marki Kotlin, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych (art.
6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r.),
b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie
uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1
lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r).
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami.
4. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie.
5. Uczestnikowi
przysługuje:

konkursu,

opiekunowi

prawnemu/przedstawicielowi

ustawowemu

− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
− prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.
Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych
osobowych w celu marketingu bezpośredniego do Administratora danych osobowych - Grupa
Maspex Sp. z o.o. Sp. k., na adres mailowy: iodkonkursy@maspex.com lub na adres
korespondencyjny wskazany w pkt. 1 ppkt 2. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dane osobowe uczestnika
nie będą przetwarzane w tym celu.
Opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie
realizowanym przez Administratora danych osobowych – MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją na adres mailowy: iodkonkursy@maspex.com
lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1 ppkt. 1.
6. Uczestnikowi konkursu, opiekunowi prawnemu/przedstawicielowi ustawowemu przysługuje
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – MGD MWS
Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach - podmiotom współpracującym z nim w zakresie
realizacji jego ww. celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia

technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których
gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom realizującym wykonanie
nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród,
a także podmiotom obsługującym organizatora konkursu prawnie i księgowo.
8. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k. do podmiotów świadczących dla niego usługi, tj. organizatora
konkursu, podmiotów świadczących usługi IT, usługi marketingowe oraz podmiotów
świadczących usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności
kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom,
brokerom ubezpieczeniowym.
9. Dane osobowe uczestników opiekunów prawnych/przedstawicieli ustawowych będą
przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, które są związane z konkursem,
dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów
sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
10. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane przez ww. Administratorów
danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym
profilowania.

