
 

 

Regulamin Akcji Promocyjnej 
organizowanej przez Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. z o. o. Sp. K.  

Artykuł 1- Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej) jest Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. z o. o. 

Sp. K., ul. Czarna Droga 9, 66-210 Zbąszynek (dalej jako: Zyguła lub 

Organizator). 

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Akcji Promocyjnej, rodzaj 

nagród oraz warunki i sposób ich uzyskania przez Uczestników Akcji. 

3. Informacje o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i nagrodach w niej przewidzianych, 

zostaną zamieszczone na profilu Organizatora na portalu społecznościowym 

Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/zygulawedlinyodrodziny/. 

4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej 

www.zygula.pl tak, aby każdy miał możliwość zapoznać się z jego treścią. 

Artykuł 2 - Uczestnicy 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie osoby fizyczne 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy 

Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział 

w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji Promocyjnej na zlecenie Organizatora, 

ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 

Artykuł 3 - Zasady Konkursu  

1. Akcja Promocyjna trwa od 18 sierpnia 2022r. do 17 września 2022r. W tym 

okresie możliwe jest wysyłanie do organizatora zgłoszeń udziału w konkursie. 

2. Aby uczestniczyć w Akcji Promocyjnej konieczne jest łączne spełnienie 

następujących warunków: 

a. Posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z art. 2; 

b. Zrobienie zdjęcia dania z wykorzystaniem produktów grillowych 

Organizatora, których lista stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu; 

c. Umieszczenie zdjęcia konkursowego w komentarzu pod postem 

konkursowym na stronie Facebook Organizatora wraz z datą jego 

publikacji (zdjęcia zamieszczane bez daty publikacji nie będą brane pod 

uwagę). 

3. Przesłanie zgłoszenia zgodnie z ust. 2 pkt c powyżej uznaje się za oświadczenie 

Uczestnika, że akceptuje on postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje 

się do ich przestrzegania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz na przekazanie praw autorskich do zdjęcia. 

4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie i jest uprawniony do 



 

 

otrzymania tylko jednej nagrody 

5. Niedopuszczalne jest: 

a. naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu; 

b. podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających 

prawa osób trzecich; 

c. podszywanie się lub wykorzystywanie danych osobowych osób trzecich, 

lub posługiwanie się nieprawdziwymi danymi w celu otrzymania więcej 

niż jednej nagrody, 

d. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, 

nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w 

inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 

Zgłoszenia nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw 

autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

6. Zgłoszenia niespełniające niniejszego Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane 
przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Akcji Promocyjnej, a ich autorzy 
nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.  
 

Artykuł 4 - Rozstrzygnięcie Akcji Promocyjnej i nagrody 

1. Jako nagrody przyznawane w ramach Akcji Promocyjnej Organizator przewidział 

20 sztuk bonów zakupowych o wartości 100 zł na zakupy w delikatesach 

Organizatora. 

2. Nagrody zostaną przyznane 5 osobom co tydzień w okresie trwania konkursu. 

Osoby te zostaną wyłonione spośród osób spełniających warunki opisane w 

artykule 3 przez jury wyznaczone przez Organizatora. 

3. Organizator zastrzega, że w przypadku niekompletności zgłoszenia lub braków 

danych osobowych w zgłoszeniu, Organizator nie będzie wzywał Uczestników do 

ich uzupełnienia.  

4. Laureaci zostaną poinformowani o swoim zwycięstwie w komentarzach pod 

postem konkursowym i poproszeni o przesłanie danych do wysyłki w 

wiadomości prywatnej do Organizatora, Organizator wyśle nagrodę pocztą 

najpóźniej do dnia 23 września 2022r. 

5. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu 

zamiast nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do 

Nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

Artykuł 5- Dane osobowe 

1. Dane osobowe osób biorących udział w Akcji Promocyjnej będą przetwarzane 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1781) oraz 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Akcji Promocyjnej 

jest Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. z o. o. Sp. K.. 

3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane wyłącznie 

dla celów związanych z realizacją Akcji Promocyjnej, przyznaniem nagród oraz 

w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału 

w Akcji Promocyjnej. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, najpóźniej do 

dnia 23 września 2022r. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą: Administratorzy profilu Organizatora na 

portalu społecznościowym Facebook, na którym publikowane będą Informacje 

o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i nagrodach w niej przewidzianych (będą one 

wykorzystane wyłącznie w celach konkursowych) oraz pracownicy 

Organizatora odpowiedzialni za wydawanie nagród. 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym 

z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

każda osoba ma prawo zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie 

informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Artykuł 6 – Prawa autorskie 

 

1. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 
niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia (tj. w 
szczególności zdjęcia konkursowego) w celach związanych z Akcją promocyjną, 
na czas trwania Akcji promocyjnej  oraz na trzy miesiące po jej zakończeniu, na 
następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci 
komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w 
sieci Internet, w tym za pośrednictwem Facebooka.  

2. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego 
Zgłoszenia Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

3. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania 
nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.  

 

Artykuł 7 - Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z przeprowadzeniem Akcji 



 

 

Promocyjnej lub przesyłaniem informacji drogą elektroniczną należy składać do 

Organizatora, w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zakończenia procedury 

przyznawania Nagród, o której mowa w art. 3 ust. 1 Regulaminu drogą mailową 

na adres mailowy Organizatora: … lub listem poleconym wysłanym na adres 

Organizatora (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego) 

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Wniesione reklamacje będą rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu 

w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

4. W przypadku wyczerpania puli nagród Organizator zastrzega, że rozpatrzenie 

reklamacji nie może się zakończyć poprzez przyznanie nagrody.  

 

Artykuł 8 - Przechowywanie dokumentacji 

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie 

przez organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów 

Konkursu, poza dokumentacją księgową, która zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres. 

 


