
REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu, prowadzonego pod nazwą: „#KONKURS”, zwanego dalej "Konkursem" jest 

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. z siedzibą przy ul. Nyskiej 21, 48-385 Otmuchów 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028079,  NIP 7530012546, REGON: 

531258977, zwana dalej "Organizatorem". 

2. Nagrodę w konkursie zapewnia Organizator. 

3. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na oficjalnym Fanpage’u Organizatora „Bebeto.pl” w serwisie 

internetowym Facebook dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/bebetopolska/  

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. i 

nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczym do tej ustawy. 

Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm. dalej: „k.c.”). 

5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 26.08.2022 roku o godzinie 12:00, a zakończenie w dniu 

05.09.2022 roku o godzinie 23:59, (który jest ostatnim dniem postępowania reklamacyjnego). 

6. W Konkursie może wziąć udział: 

6.1.  każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działająca jako konsument w rozumieniu art. 

221 kodeksu cywilnego oraz 

6.2. która posiada zweryfikowany profil w serwisie  Facebook 

7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących 

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich 

małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, rodzice małżonków oraz osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa 

przysługuje wyłącznie Organizatorowi. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby 

wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody. 

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zdefiniowana 

w §4 ust. 1., zwana dalej „Komisją Konkursową”) składająca się z osób wskazanych przez 

Organizatora. 

9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook, który nie 

ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. Odpowiedzialność prawną za realizację 

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

naruszenia Regulaminu ponosił będzie portal społecznościowy Instagram w sposób, którego nie da 

się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do 

Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu. 

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji 

Konkursowej 

11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze 

strony Facebooka. 

 



 

§ 2 

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na swoim Fanpage post, w którym informuje o 

Konkursie, zaprasza do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz 

podaje datę jego zakończenia. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia. 

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie 

następujące warunki: 

• Polubić i udostępnić post konkursowy na Facebooku 

• Obserwować profil bebeto.pl na Facebooku 

• W komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie: wymyśl nowy smak i 

nowy kształt żelek bebeto 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe, jeżeli wszystkie z czynności wymienionych w  §2 

ust. 2 zostaną wykonane w terminie zgłoszeń od dnia 26.08.2022 od godziny 12:00 do dnia 

05.09.2022 roku do godziny 23:59:59. 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno nastąpić za pomocą własnego konta Uczestnika w serwisie 

Facebook. 

6. Realizacja zadania konkursowego nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, nie może 

naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, 

postanowień niniejszego Regulaminu ani regulaminów Facebooka, za pośrednictwem których 

Uczestnik bierze udział w Konkursie.  W Konkursie biorą udział wyłącznie Zgłoszenia Konkursowe 

dokonane w Terminie zgłoszeń, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 

7. Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe, w przypadku zamieszczenia większej 

liczby komentarzy pod postem konkursowym przez danego Uczestnika Komisja Konkursowa weźmie 

pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie.  

8. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, a uczestnictwo bezpłatne.  

9. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie swojego 

Zgłoszenia Konkursowego.  

10. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook 

(regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies). 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego 

oraz usunięcia go spod postu konkursowego w przypadku:  

a. zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, 

propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;  

b. zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych marek niż marka 

Bebeto;  

c. naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw 

autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;  

d. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i 

jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.  

12. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że: 



a.  Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie 

przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie;  

b. podaje nieprawdziwe dane; 3 działania Uczestnika są sprzeczne z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają 

uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub 

z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechnienia.  

13. Nadesłanie prac na Konkurs stanowi jednocześnie zapewnienie Uczestnika, że: 

a.  przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac oraz że 

prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich, a także 

że prace te nie naruszają praw osób trzecich. Uczestnik przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych prac;  

b. oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie organizatora 

www.odraslodycze.pl i akceptuje go w całości.  

c. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez administratora 

danych Organizatora, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie;  

d. wyraża zgodę na publikację Utworów oraz imienia i nazwiska autora na stronach 

internetowych/profilu w serwisie Facebook, stanowiących własność Organizatora 

 

§ 3 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są  trzy zestawy słodyczy marki Bebeto.  

2. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 200 zł brutto.  

3. Wszystkie prawidłowo nadesłane Zadania Konkursowe będą rywalizować o Nagrody. 

4. Dwa Najlepsze Zgłoszenia Konkursowe w ocenie Komisji Konkursowej, otrzymają Nagrodę.  

5. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w przeciągu 1 dnia roboczego od daty zakończenia 

konkursu, tj.  w dniu 06.09.2022r.  

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

7. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 

r.), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 

zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%. 

§ 4 

Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. W celu wyłonienia zwycięzców Nagrody oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem 

Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową w trzyosobowym składzie: Bartosz Hałdaś, 

Joanna Jurkowska, Daria Kaniowska („Komisja Konkursowa”). 

2. Komisja Konkursowa w sposób swobodny, autonomiczny wybierze trzy zwycięskie Zgłoszenia 

Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką 

Konkursu, oryginalność, ciekawość, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego.  

3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:  

a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, 



b) rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami 

pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 

c) prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 

4. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 06.09.22 r.  

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 06.09.22r roku poprzez opublikowanie informacji o 

zwycięzcach (imię i nazwisko lub nazwa profilu Uczestnika w serwisie) na Fanpage Organizatora w 

serwisie Facebook w formie komentarza zamieszczonego pod postem konkursowym. wraz z prośbą 

do zwycięzcy o kontakt z Organizatorem i podanie swoich danych niezbędnych do dostarczenia 

nagrody (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz adres dostawy) i rozliczenia podatku od 

wygranej (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). Zwycięzca niezależnie od działań 

Organizatora proszony jest także o podjęcie niezwłocznego kontaktu z Organizatorem w celu 

dostarczenia nagrody.  

6. Nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu na koszt Organizatora przesyłką pocztową na 

podany przez niego adres dostawy w terminie 14 dni od dnia podania przez niego danych 

niezbędnych do dostarczenia nagrody (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz adres 

dostawy). 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez 

Uczestników. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą traci on prawo do 

Nagrody. 

8. Nagroda w Konkursie, która nie została rozdysponowana z przyczyn, za które Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności, pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

 

§ 5 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Każdemu Uczestnikowi akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia 

Konkursu -  26.08.2022. do dnia jego zakończenia - 05.09.2022 Reklamacje wniesione po upływie 

powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 05.09.2022r. nie będą rozpatrywane. 

Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej 

reklamację. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i 

nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres korespondencyjny Uczestnika wraz z kodem pocztowym 

reklamującego datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, dokładną nazwę Konkursu 

oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających 

reklamację). 

3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:  

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Dział Marketingu, ul. Nowowiejska 20, 48-303 

Nysa: z dopiskiem reklamacja „Konkurs”. 

4. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu 

poleconego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji 

przez Organizatora. 

5. Reklamacje wysłane na niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych 

pozostaną bez rozpoznania. 

 



§ 6 

 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z 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) (dalej „RODO”), z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w celach związanych z realizacją 

Konkursu, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem danych Zwycięzców 

na Fanpage Organizatora. 

2. Administratorem danych osobowych są Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. z siedzibą 

przy ul. Nyskiej 21, 48-385 Otmuchów.  

3. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 

- imię i nazwisko Uczestnika, 

- nazwa profilu Uczestnika w serwisie, 

- adres poczty elektronicznej, 

-  adres zamieszkania,  

- inne dane niezbędne do rozliczenia obowiązku podatkowego w przypadku gdy zaistnieje taki 

obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 

26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.). 

4. Uczestnicy Konkursu wszelkie pytania w zakresie przetwarzania danych mogą zgłaszać na adres 

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Dział Marketingu, ul. Nowowiejska 20, 48-303 

Nysa, z dopiskiem „konkurs”. 

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu, w tym 

wyłonienie Zwycięzcy oraz przekazanie Nagrody. Dane osobowe przetwarzane będą również w 

celach rachunkowo-podatkowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: dobrowolnie udzielonej zgody (realizacja 

Konkursu) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, obowiązku wynikającego z przepisów prawa (cele rachunkowo-

podatkowe) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim 

jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO (postępowanie 

reklamacyjne). 

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne  do wzięcia udziału 

w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą 

w niezbędnym zakresie przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych 

związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

8. Dostęp do danych osobowych będzie miał wyłącznie upoważniony personel administratora oraz 

podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe oraz prawne. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będących członkami UE. 

10. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

dotyczących rachunkowości i podatków, oraz przedawnienia dochodzenia roszczeń. 

11. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

o prawie do przenoszenia danych. 



12. Uczestnik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie mieć wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

13. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż administrator narusza przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

14. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  

w tym do profilowania. 

15. Dane osobowe Zwycięzców zostaną upublicznione (imię i nazwisko lub nazwa profilu Uczestnika w 

serwisie) w związku z Konkursem pod postem konkursowym.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny będzie do wglądu u Organizatora w Zakłady Przemysłu 

Cukierniczego „Otmuchów” S.A., Dział Marketingu, ul. Nowowiejska 20, 48-303 Nysa, oraz może 

zostać udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.bebeto.pl. Na pisemny wniosek 

Uczestnika Organizator udostępni Uczestnikowi Regulamin drogą pocztową. 

2. Uczestnik przed przystąpieniem do akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik 

zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad akcji, jak również potwierdza, że 

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

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej 

jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: 

a) zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne 

prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń 

sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 

b) zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi 

lub technologicznymi.  

4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu 

poprzez publikację na stronie internetowej www.bebeto.pl. 

5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie 

internetowej www.bebeto.pl 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z akcji są 

rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.08.2022r. 

 

http://www.bebeto.pl/

