
REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

„WYGRAJ SASZETKĘ JAMESON” 
 
 
 

 

§1  
Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Wygraj saszetkę Jameson” zwanego  
dalej „Konkursem” jest MEDIASTAR Sp. Z o.o. z siedzibą w 70-123 Szczecin,    

ul. Dunikowskiego 38b/1, KRS pod numerem: 0000449865, NIP: 955-234-53-45, 

zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.  
2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego regulaminu. 

3. Konkurs trwa od 20.03.2020 r. do 29.03.2020 r do godziny 23:59. 

4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na Facebooku organizatora dnia 

01.04.2020 r.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub 

z innej przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu lub miejsca 

poszczególnych etapów Konkursu.  
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest 

uprawniona do udziału zgodnie z założeniami niniejszego regulaminu.  
7. Szczegóły dotyczące harmonogramu oraz przebiegu Konkursu 

zamieszczone będą na stronie internetowej Organizatora 

(http://www.kamrat.info.pl) oraz w mediach społecznościowych. 

 

§2  
Uczestnicy konkursu 

 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, 

konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną 

zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający 

aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy 

Regulamin.  
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z treścią 

niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie. 

3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie odpowiedzi. 

 

§3  
Zasady Konkursu 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi spełnić jednocześnie 

wszystkie warunki:  
a) Zamieścić (w formie komentarza pod Postem konkursowym) 

odpowiedzi na pytanie przedstawione w treści posta konkursowego na 

Fanpage'u Organizatora 

http://www.kamrat.info.pl)/


b) Polubić Fanpage Organizatora  
c) Udostępnić post konkursowy na swojej tablicy na Facebooku  

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku oraz 

stronie internetowej Organizatora.  
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności 

wykonania zadań opisanych w § 3. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników  
Konkursu. 

4. Informacje o wynikach Konkursu zostaną umieszczone na Fanppage’u 

Organizatora. 

 

§4 

Nagrody 

 

1. Nagroda Główna: 

Limitowana butelka Jameson 0,7l oraz 2 saszetki  
2. Szczegółowa ilość i rodzaj nagród zostaną również podane w mediach 

społecznościowych. 

3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców, którzy 

otrzymają nagrody w postaci 1xJameson + saszetka oraz 8 zwycięzców, którzy 

otrzymają saszetkę.  
4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie 

w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u 

Organizatora wiadomości prywatnej z następującymi danymi:  
a) imię i nazwisko 

b) adres korespondencyjny 

c) numer telefonu 

d) adres mailowy 
 
 
 
 

§5  
Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu 

określone niniejszym Regulaminem.  
2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy 

przesyłać na adres siedziby Organizatora na piśmie wraz z oznaczeniem 

nazwy Konkursu, dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju 

naruszenia w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu. 

Reklamacje złożone po upływie 21 dni od daty zakończenia Konkursu 

zostaną pozostawione bez rozpoznania.  
3. Reklamacje mogą być również przesyłane na następujący adres 

poczty elektronicznej Organizatora: p.lezak@mediastar.info.pl  
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania 

i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej w 

zależności od sposobu złożenia reklamacji.  
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. 

 

§6 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest MEDIASTAR 

Sp. Z o.o. z siedzibą w 70-123 Szczecin,    ul. Dunikowskiego 38b/1. Wszelką 



korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy 

kierować do Organizatora na adres: ul. Źródlana 6, 71-052 Szczecin  
2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego 

interesu administratora danych osobowych RODO wyłącznie w celu i 

zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu - w celu identyfikacji 

Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej 

potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu, w 

tym również na stronie internetowej Organizatora i mediach 

społecznościowych - Organizator będzie przechowywał dane osobowe w 

sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności 

zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
3. Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będzie Jury konkursowe. 

Ponadto Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska zostaną 

udostępnione na stronie. internetowej Organizatora i mediach 

społecznościowych i przetwarzane będą nie dłużej niż i do przedawnienia 

ewentualnych roszczeń, ewentualnie do momentu zgłoszenia przez  
Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.  

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz 

przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 

RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu  
Ochrony Danych Osobowych. 

5. Uczestnik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.  
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz 

kontaktu lub weryfikacji zwycięzców Konkursu. Wniesienie sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych może prowadzić do odmowy przyznania 

prawa do nagrody lub odmowy jej wydania. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku, gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w 

jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator 

może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo 

odmówić przekazania nagrody danemu Uczestnikowi, albo w przypadku nagród 

już przekazanych - domagać się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie 

znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich 

zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 5 dniowym 

wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail.  
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według 

siedziby Organizatora.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie 

mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.  
5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora. 


