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REGULAMIN KONKURSU „Rodzinne gotowanie”  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  [KTO ORGANIZUJE KONKURS] 

1.1. Organizatorem konkursu pt. „Rodzinne gotowanie” (dalej: Konkurs) jest Partnerski Serwis 

Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 15 (02-548 Warszawa), wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280288, NIP: 521-34-29-474, REGON: 

140933878 (dalej: Organizator). Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki 

uczestnictwa w Konkursie. 

1.2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w sklepach, które są zrzeszone 

przez spółkę Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie (w tym zwłaszcza 

w sklepach pod nazwą „Gama”, dalej: „Sklepy”) i jest związany z Programem Kolekcjonerskim 

„Rodzinne gotowanie”, którego zasady określa odrębny Regulamin. Wykaz Sklepów, w których 

odbywa się Konkurs, jest publikowany na stronie internetowej Konkursu pod adresem 

www.gamusie.pl 

 

2. [KIEDY PRZEPROWADZANY JEST KONKURS] 

2.1. Konkurs odbywa się w dniach od 12 września 2019 roku do 4 listopada 2019 roku (dalej: 

czas trwania Konkursu) w Sklepach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czynności związane 

z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31 stycznia 

2020 r. 

 
3. [SERWIS gamusie.pl ORAZ SOCIAL MEDIA] 

3.1. W związku z przeprowadzeniem Konkursu Organizator udostępnia serwis internetowy pod 

adresem gamusie.pl (dalej: Serwis), który będzie wykorzystywany dla celów przeprowadzenia 

Konkursu. Organizator w celu przeprowadzenia Konkursu może również wykorzystywać 

fanpage sklepów „Gama“ w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem 

/www.facebook.com/SklepyGama/ (dalej: Fanpage). 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

4. [KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU] 

4.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat w chwili zgłoszenia do Konkursu, oraz w czasie 

trwania Konkursu spełniła warunki uczestnictwa w Programie Kolekcjonerskim, realizowanym w 

Sklepach w okresie od 12 września 2019 roku do 4 listopada 2019 roku i otrzymała przynajmniej 

jeden Produkt Promocyjny, tj. maskotkę miś Gamuś. (dalej: Uczestnik). 

5. [KTO NIE MOŻE BRAĆ UDZIAŁU W KONKURSIE] 

5.1. W Konkursie nie mogą brać udziału: członkowie organów (rada nadzorcza, zarząd), ani 

pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) lub zleceniobiorcy: Organizatora, 

podmiotów prowadzących Sklepy oraz inne podmioty współpracujące z Organizatorem przy 

organizacji niniejszego Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin ww. osób. Przez 

członków najbliższej rodziny, o których mowa zdaniu poprzednim, rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, zstępnych, wstępnych 
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i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia i ich małżonków 

oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.  

 

6. [CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY MIEĆ SZNSĘ NA WYGRANĄ] 

6.1. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu prześlą 

najlepsze i najciekawsze pod względem oryginalności, pomysłowości, estetyki (według 

subiektywnego odczucia Organizatora) zgłoszenia do Konkursu, tj.  

a) pracę plastyczną wykonaną w technice: rysunek, obraz, kolaż, praca malarska albo 

b) zdjęcie lub serię maksymalnie 5 zdjęć w formacie JPG o rozmiarze do 30 MB albo 

c) film trwający do 180 sekund (3 minuty) w formacie mpg, mov. mp4 , o rozmiarze do 40 MB 

stanowiące ilustrację przygotowywania rodzinnego posiłku razem z maskotką – misiem Gamusiem 

(dalej: Zadanie Konkursowe). 

 

7. [JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONKURSIE] 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

7.1. uczestnictwo w Programie Kolekcjonerskim Gamusie, organizowanym w Sklepach w 

dniach od 12 września 2019 roku do 4 listopada 2019 roku, 

7.2. zdobycie przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego – maskotki misia z kolekcji 

Gamusie w ramach uczestnictwa w Programie Kolekcjonerskim oraz zachowanie 

oryginału Karty Kolekcjonerskiej z co najmniej 20 (dwudziestoma) naklejkami 

promocyjnymi, której wzór stanowi Załącznik nr 1, 

7.3. wykonanie Zadania Konkursowego: wykonanie filmu, zdjęcia, serii zdjęć, kolażu, 

rysunku lub innej pracy plastycznej, o których mowa w pkt. 2.3. Regulaminu, z udziałem 

Produktu Promocyjnego, tj. maskotki - misia Gamusia, zdobytego przez Uczestnika w 

ramach Programu Kolekcjonerskiego; 

7.4. zgłoszenie do Konkursu w dniach 12 września 2019 r. od godz. 0.01 do dnia 4 

listopada 2019 r. do godz. 23.59 (decyduje data przesłania wypełnionego formularza 

internetowego na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora obsługującego 

Serwis w przypadku określonym w pkt. 7.4. a) lub data nadania przesyłki na adres 

wskazany w pkt. 7.4. b): 

a) poprzez wypełnienie formularza, dostępnego w Serwisie (www.gamusie.pl) 

uzupełnionego o dane Uczestnika: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, 

adres e-mail, numer telefonu, a także poprzez zaznaczenie okienka („checkbox”) 

zawierającego oświadczenie o wyrażeniu woli wzięcia udziału w Konkursie oraz 

oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu i przesłanie za 

pomocą tego formularza filmu, zdjęcia lub serii zdjęć oraz skanu lub zdjęcia Karty 

Kolekcjonerskiej Uczestnika dokumentującej umieszczenie co najmniej 20 

naklejek Programu Kolekcjonerskiego 

b) poprzez przesłanie listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: 

Fireball Sp. z o. o., ul. skrytka nr 10, 62-028 Skoki  

wraz z oryginałem Karty Kolekcjonerskiej (przyklejone co najmniej 20 naklejek 

oraz wypełnienie pól formularza, a także oświadczenie o wyrażeniu woli wzięcia 

udziału w Konkursie oraz zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu).  

http://www.gamusie.pl/
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Z chwilą prawidłowego przesłania Zgłoszenia do Organizatora na ekranie monitora Uczestnika 

pojawi się informacja „Twoje zgłoszenie do konkursu "Rodzinne gotowanie” zostało 

zarejestrowane”. Równocześnie informacja ta zostanie wysłana na adres e-mail Uczestnika 

podany w zgłoszeniu. Informacja ta stanowi jedynie potwierdzenie odebrania przez 

Organizatora Zgłoszenia przesłanego przez Uczestnika, które będzie podlegać dalszej 

weryfikacji przez Organizatora. Informacja powyższa nie oznacza, że Uczestnik przesłał 

poprawne Zgłoszenie – jeśli będzie ono niepełne lub niezgodne z Regulaminem, nie zostanie 

wzięte pod uwagę w Konkursie. 

Nie można dokonać Zgłoszenia w inny sposób aniżeli opisany w pkt 7.4. Regulaminu, a w 

Konkursie biorą udział Uczestnicy, których Zgłoszenia spełniają wszystkie warunki wskazane w 

pkt. 7.1. - 7.4. Regulaminu.  

 

8. [DODATKOWE WARUNKI DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA] 

8.1. Zadanie Konkursowe zgłaszane przez Uczestnika w Konkursie: 

a) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i być jego własnego autorstwa; 

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, 

naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych 

z prawem; 

c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów z 

wyjątkiem Sklepów lub jakichkolwiek produktów,  

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw 

autorskich. 

8.2. Poprzez wysłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że: 

a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, jakie powstały w związku z przygotowaniem i wysłaniem jego Zgłoszenia, a 

powstałe w związku z jego udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób 

przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób 

trzecich i jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek 

zakresie ograniczone lub obciążone; 

b) wyraża zgodę na wykorzystywanie treści jego Zgłoszenia na potrzeby promocji 

i reklamy związanej z Konkursem lub sklepów „Gama”, w tym zwłaszcza na 

publikowanie tego Zgłoszenia na stronach internetowych i mediach społecznościowych; 

c) w przypadku, gdyby Zadanie Konkursowe przedstawiało wizerunek osoby trzeciej, 

Uczestnik zapewnia, że uzyskał od tej osoby zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku 

na potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem lub sklepów Gama, w tym 

zwłaszcza na publikowanie tego wizerunku na stronach internetowych i w mediach 

społecznościowych. 

8.3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu 

niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 2.8. Regulaminu i zobowiązany jest 

zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym 

oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, 

osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także 

naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora w związku z takimi 

roszczeniami osób trzecich. 
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NAGRODY W KONKURSIE 

9. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

1 (słownie: jedna) Nagroda I Stopnia; 

20 (słownie: dwadzieścia) Nagród II Stopnia; 

 9.1. [NAGRODA I STOPNIA] 

Nagrodę I Stopnia stanowi voucher turystyczny, wydany przez serwis wakacje.pl o  wartości 5 

000 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 555,5 złotych, przeznaczoną na 

poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (dalej: Nagroda 

I Stopnia). 

 9.2. [NAGRODA II STOPNIA] 

Nagrodę II Stopnia stanowi karta podarunkowa o wartości 200 zł brutto do realizacji w sklepach 

stacjonarnych Decathlon oraz w sklepie internetowym decathlon.pl ważna dwa lata od momentu 

aktywacji (dalej: Nagroda II Stopnia). 

Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt 9.1. Regulaminu zostanie potrącona przez 

Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 

od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z 

art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 

10. [WYBÓR ZWYCIĘZCÓW] 

10.1. W terminie 20 dni roboczych od dnia zakończenia czasu trwania Konkursu, jury składające 

się z dwóch przedstawicieli Organizatora (dalej: Jury) wyłoni zwycięzców Konkursu, tj. 

Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenia zawierające najlepsze rozwiązanie Zadania 

Konkursowego. Jury dokona wyboru według własnego uznania, uwzględniając kryteria 

określone w pkt. 7.2., 7.3. i 7.4. Regulaminu. W przypadku, gdy spośród przesłanych Zgłoszeń 

nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do 

wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę Zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w 

świetle kryteriów wskazanych w zdaniu poprzednimJury może przyznać niższą liczbę nagród. 

10.2. Jury w trybie określonym w pkt 10.1 Regulaminu wybierze również po jednym zwycięzcy 

rezerwowym dla każdej nagrody. Zwycięzca rezerwowy uzyska prawo do otrzymania nagrody 

w przypadku, gdyby zwycięzca (podstawowy) nie spełnił warunków formalnych wydania mu 

nagrody określonych w Regulaminie. Do zwycięzców rezerwowych stosuje się odpowiednio 

wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące zwycięzców (podstawowych). 

10.3. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne Zgłoszenia 

(rozwiązania Zadania Konkursowego), które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda 

zostanie przyznana temu spośród Uczestników, którego Zgłoszenie zostało przesłane do 

Organizatora jako pierwsze. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano 

nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego Zgłoszenia (rozwiązania Zadania Konkursowego) 

przeciwko drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej. 



 

5 

10.4. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W sytuacji, gdyby dany 

Uczestnik przesłał w Konkursie więcej niż jedno Zgłoszenie, wówczas przy przyznawaniu 

nagród w Konkursie Jury weźmie pod uwagę najlepsze spośród wszystkich przesłanych przez 

danego Uczestnika Zgłoszeń. 

11. [OGŁOSZENIE WYNIKÓW] 

11.1. W terminie 20 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców przez Jury, lecz nie później 

niż do dnia 20 stycznia 2020 r. Organizator wyśle zwycięzcom informację o wygranej na adres 

e-mail wskazany przez nich przy rejestracji w Serwisie. Uczestnicy obowiązani są na bieżąco 

monitorować swoją skrzynkę mailową, w tym również folder SPAM.  

11.2. W przypadku zgłoszenia się do konkursu poprzez wysyłkę listu poleconego, Organizator 

wyśle zwycięzcom informację o wygranej jako SMS na podany w zgłoszeniu nr telefonu.  

 

11.3. Ponadto, w terminie 5 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców przez Jury, nastąpi 

ogłoszenie listy zwycięzców w formie publikacji imion i pierwszych liter nazwisk zwycięzców 

w Serwisie. Lista zwycięzców może zostać również udostępniona na Fanpage’u. 

12. [WYMOGI FORMALNE DLA ODEBRANIA NAGRODY] 

12.1. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni (decyduje data stempla pocztowego) od dnia 

powiadomienia zwycięzców o wygranej zgodnie z pkt 11.1. Regulaminu, zwycięzcy zobowiązani 

są przesłać listem poleconym na adres Fireball Sp. z o.o., skrytka 10, 62-028 Skoki 

(z dopiskiem „Rodzinne gotowanie”), pismo zawierające podpisane czytelnie oświadczenia 

zwycięzcy o treści, każde z osobna: 

„Oświadczam, że nie jestem członkiem organów (rada nadzorcza, zarząd), ani 

pracownikiem (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) ani zleceniobiorcą: spółki 

Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiotów prowadzących 

Sklepy jak również członkiem najbliższych rodzin ww. osób oraz innych podmiotów 

współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu. Przez 

członków najbliższej rodziny, o których mowa zdaniu poprzednim, rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, 

zstępnych, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia i ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.” 

„Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Rodzinne gotowanie” 

zapoznałem się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłem (wyraziłam) zgodę na jego 

treść” 

„Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z przygotowaniem i 

wysłaniem mojego Zgłoszenia w ww. Konkursie, a powstałe w związku z moim udziałem 

w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, 

ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i autorskie prawa majątkowe do 

tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Potwierdzam, 

że wyrażam zgodę na wykorzystywanie treści mojego Zgłoszenia w ww. Konkursie na 

potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem lub sklepów „Gama”, w tym 

zwłaszcza na publikowanie ww. Zgłoszenia na stronach internetowych i mediach 

społecznościowych. Potwierdzam, że w przypadku, gdyby Zdjęcie Konkursowe 

przedstawiało wizerunek osoby trzeciej, uzyskałem (uzyskałam) od tej osoby zgodę na 

rozpowszechnianie jej wizerunku na potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem 

lub  sklepów „Gama”. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora 

Konkursu pt. „Rodzinne gotowanie” z tytułu niezgodności z prawdą powyższego 

oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności 
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w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w 

tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia 

przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przyjęcia 

nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, przenoszę na 

organizatora Konkursu – spółkę Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą 

w Warszawie autorskie prawa majątkowe do mojego Zgłoszenia w Konkursie na polach 

eksploatacji wskazanych w pkt 5. Regulaminu Konkursu”. 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu i udostępnionym w 

Serwisie. O zachowaniu terminu do przesłania ww. pisma decyduje data stempla 

pocztowego (data nadania listu poleconego).  

13.[TERMIN I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD] 

 
13.1. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r. Nagrody zostaną wysłane 

pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę w Zgłoszeniu, o którym mowa w 

pkt 7.4. Regulaminu. 

 
13.2. Jeśli ani zwycięzca podstawowy, ani rezerwowy nie spełnią wszystkich warunków 

formalnych opisanych w Regulaminie, nagroda pozostaje własnością Organizatora. 

 
13.3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
13.4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani 

otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 

13.5. Odbiór nagrody zwycięzca kwituje własnoręcznym podpisem. Doręczenie nagrody do rąk 

osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie przez nią 

potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. Zwycięzca obowiązany jest 

informować Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania.  

 14. [PRAWA AUTORSKIE DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ] 

14.1. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora (Partnerski 

Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie) wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści 

swojego Zgłoszenia (propozycji rozwiązania Zadania Konkursowego) w zakresie, w jakim 

stanowi ono utwór, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności 

na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach 

video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie 

zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy, 

d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 5.1-5.3. – publiczne 

wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
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sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,  

e) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu, 

f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości 

nadań i wielkości nakładów, 

g) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

h) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, 

i) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamowych, 

j) wykorzystanie utworu dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji 

produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. 

14.2. Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, 

w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym 

do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym 

podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie 

utworu jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo. Za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie praw zależnych 

zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie poza otrzymaną nagrodą. 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

15. [TERMIN ZGŁASZANIA REKLAMACJI] 

15.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 21 stycznia 

2020 r. (decyduje data nadania przesyłki).  

 

16. [FORMA I TREŚĆ REKLAMACJI] 

16.1. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na 

adres: Partnerski Serwis Detaliczny, Porosły 70, 16-070 Choroszcz k/Białegostoku, z dopiskiem 

"Reklamacja – Rodzinne gotowanie”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny 

adres oraz numer telefonu Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie 

określonego zachowania się przez Organizatora.  

17. [ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ] 

17.1. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji odnośnie 

reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty 

doręczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji 

odnośnie reklamacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

17.2. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do 

niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania 

sądowego. 

18. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

18.1. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb 

niniejszego Konkursu, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

18.2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Partnerski 

Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 15. Każdy Uczestnik ma prawo 

wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma 

charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz 

odebrania nagrody. 

18.3. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Fireball Sp. z o.o. 

z siedzibą w Koziegłowach przy ul. Poznańskiej 56, 62-028 Koziegłowy, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000541258, posiadająca kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, NIP 7773245919, 

REGON 360662133 w celu realizacji Konkursu, w szczególności przyjmowania Zgłoszeń do 

Konkursu oraz wysyłki nagród.  

18.4. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@psd.biz.pl  lub 

pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Konkurs: Rodzinne Gotowanie".  

18.5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może 

skontaktować się poprzez adres e-mail  iod_psd@eurocash.pl  lub pisemnie na adres siedziby 

administratora z dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych.  

18.6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji Konkursu – przyjmowania Zgłoszeń, rozstrzygania Konkursu i wysyłki 

nagród, a także przyjmowania i rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną 

przetwarzania jest zgoda Uczestnika oraz prawnie uzasadniony interes administratora 

polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi 

rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO); 

b) ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora 

polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi 

ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obroney przed roszczeniami związanymi ze 

złożoną reklamacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

18.7. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, 

podmiotom prowadzącym usługi w zakresie obsługi klienta oraz, w przypadku żądania 

wysłania odpowiedzi na reklamację pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym. 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia 

i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Okres przetwarzania danych osobowych może 

zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 

obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. 

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją Uczestnika - sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 

osobowych.  

mailto:iod_psd@eurocash.pl
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Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim 

jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu 

przeprowadzenia Konkursu, a także przyjęcia i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

19. [JAK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM] 

19.1. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

19.2. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres 

Organizatora w czasie trwania Konkursu. Regulamin dostępny będzie również w czasie trwania 

Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie. 

20. [ZMIANA REGULAMINU] 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu 

w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw 

już nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie 

opublikowana w Serwisie oraz w Sklepach. 

20. [CHARAKTER PRAWNY KONKURSU] 

20.1. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych. 

20.2. Konkurs jest realizowany przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu 

art. 919-921 Kodeksu cywilnego. 

20.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Konkursie nie wymaga żadnych 

odpłatności ani podejmowania innego rodzaju zobowiązań. 

21. [POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FACEBOOKA] 

21.1. W czasie trwania oraz po zakończeniu Konkursu w serwisie Facebook za pośrednictwem 

Fanpage’a mogą być publikowane najciekawsze spośród nadesłanych Zgłoszeń. Konkurs nie 

jest jednak w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi 

Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia 

Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami 

Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu 

gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E.2 regulaminu usługi 

Strony na Facebooku w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego). 

21.2. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyraźnie zastrzega, że dla wzięcia udziału 

w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań 

z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu lub połączeń ze znajomymi w serwisie Facebook. 

Dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane zwłaszcza: 

a) „polubienie” Fanpage’a; 
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b) udostępnienie na prywatnej osi czasu (Uczestnika lub innej osoby) jakichkolwiek treści 

Fanpage’a, w tym zwłaszcza opublikowanych na nim Prac Konkursowych; 

c) oznaczenie jakichkolwiek osób w komentarzach lub postach na Facebooku, w tym na 

Fanpage’u. 

21.3. Jeśli Uczestnicy przy okazji swojego udziału w Konkursie podejmują w serwisach 

społecznościowych jakiekolwiek działania opisane powyżej, to robią to wyłącznie dobrowolnie, 

a Organizator nie będzie w żaden sposób premiował (wynagradzał) takich działań w Konkursie 

(działania takie np. nie zwiększają szans Uczestników na zdobycie nagród).  

22. [DNI ROBOCZE] 

W rozumieniu Regulaminu za „dni robocze” uznaje się dni od poniedziałku do piątku w godz. 

9:00-17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

23. [REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONKURSIE] 

Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez 

pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. 

24. [BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI PRZEPROWADZANIA KONKURSU] 

24.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone 

w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na 

piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych 

do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru 

telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub 

nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań, po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu 

z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do ewentualnie uzyskanych nagród. W każdym 

przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizator 

uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie.  

24.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności: 

biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych; 

prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym 

zachowaniem w interesy osób trzecich; 

prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one 

prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania 

Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. 

przypuszczenie; 

24.3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez 

Uczestnika na osobę trzecią.  

24.4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. W sprawach 

nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, a 

także właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 
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- ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

Regulamin Akcji Promocyjnej – Programu Kolekcjonerskiego „Rodzinne Gotowanie”   

 

 

- ZAŁĄCZNIK NR 2 - 

 
 

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY NAGRODY 

 

W związku z wygraną w konkursie pt. „Rodzinne gotowanie”, organizowanym przez Partnerski Serwis Detaliczny 
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 1,  

Oświadczam, że nie jestem członkiem organów (rada nadzorcza, zarząd), ani pracownikiem (niezależnie od 
podstawy prawnej zatrudnienia) ani zleceniobiorcą: spółki Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą 
w Warszawie, podmiotów prowadzących Sklepy oraz Organizatora, jak również członkiem najbliższych rodzin ww. 
osób oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu. Przez 
członków najbliższej rodziny, o których mowa zdaniu poprzednim, rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo małżonków 
oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia i ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym 
pożyciu. 
Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Rodzinne gotowanie” zapoznałem się z 
regulaminem tego Konkursu i wyraziłem (wyraziłam) zgodę na jego treść. 
Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jakie powstały w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego Zgłoszenia w ww. Konkursie, a 
powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów 
obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i jego autorskie prawa 
majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Potwierdzam, że 
wyrażam zgodę na wykorzystywanie treści mojego Zgłoszenia w ww. Konkursie na potrzeby promocji i reklamy 
związanej z Konkursem lub siecią sklepów „Gama”, w tym zwłaszcza na publikowanie ww. Zgłoszenia na 
stronach internetowych i mediach społecznościowych. Potwierdzam, że w przypadku, gdyby Praca Konkursowa 
przedstawiała wizerunek osoby trzeciej, uzyskałem (uzyskałam) od tej osoby zgodę na rozpowszechnianie jej 
wizerunku na potrzeby promocji i reklamy związanej z Konkursem lub siecią sklepów „Gama”. Ponoszę pełną 
odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. „Rodzinne gotowanie” oraz Partnerski Serwis 
Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję 
się zwolnić Organizatora oraz Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym 
także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 
Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, na podstawie art. 921 § 3 
Kodeksu cywilnego, przenoszę na organizatora Konkursu – Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą 
w Warszawie autorskie prawa majątkowe do mojego Zgłoszenia w Konkursie na polach eksploatacji wskazanych 
w pkt 5. Regulaminu Konkursu. 

 

DATA I CZYTELNY PODPIS 
ZWYCIĘZCY 
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