REGULAMIN KONKURSU „KIBICUJ Z BROWINEM”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu
„Kibicuj z BROWINEM” (zwanego dalej Konkursem), organizowanego na
portalach Facebook oraz YouTube.
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest BROWIN Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: ul.
Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000459418 (zwany dalej
Organizatorem).
3. Partnerem Konkursu jest Nomart Artur Nowicki z siedzibą: ul. Pomorska 11 B,
84-230 Rumia, posiadający numer NIP: 587-100-42-97 i prowadzący
działalność wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
Burmistrza Miasta Rumi pod numerem 12527 (zwany dalej Partnerem).
4. Konkurs prowadzony jest na profilach Facebook i YouTube Organizatora
oraz Partnera.
5. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).
7. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany czy
administrowany ani przez serwis Facebook, ani przez YouTube.
8. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Odmowa zapoznania się z Regulaminem jest równoznaczna z odstąpieniem od
udziału w Konkursie.
9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Konkursu niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych, zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu.
10. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§ 2. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs odbywa się w dniach 19 czerwca – 16 lipca 2018 roku.
2. Czas trwania Konkursu nie obejmuje ewentualnego postępowania
reklamacyjnego oraz czasu niezbędnego do odbioru nagród przez Laureatów
Konkursu.
§ 3. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu
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ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która
spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie Konkursu.
2. Uczestnik Konkursu musi posiadać tylko jedno prawdziwe konto osobowe
(profil) w serwisie Facebook lub YouTube założone zgodnie z właściwym dla
nich regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani inne osoby
świadczące dla niego pracę (także na podstawie umów o charakterze
cywilnoprawnym), ani też członkowie najbliższej rodziny ww. W Konkursie
nie może również brać udziału Partner, jego pracownicy, ani inne osoby
świadczące dla niego pracę (także na podstawie umów o charakterze
cywilnoprawnym), ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób.
Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa, rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.
4. Uczestnik, dokonując zgłoszenia konkursowego, wyraża zgodę na kontakt
z Organizatorem, umieszczenie swoich danych identyfikacyjnych na profilach
Facebook i YouTube Organizatora oraz Partnera w przypadku, gdyby został
Laureatem Konkursu, a także zobowiązuje się do przekazania danych
osobowych i adresu do korespondencji na terenie Polski, niezbędnych
do dostarczenia nagrody w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników
Konkursu. W przypadku braku informacji ze strony Uczestnika, nagroda
pozostaje własnością Organizatora.
§ 4. Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie (tzw. zgłoszenie konkursowe) polega na opublikowaniu
pod wskazanym materiałem konkursowym na kanale YouTube (link) i/lub profilu
Facebook (link) Organizatora komentarza w postaci hasła bądź wiersza
związanego z kibicowaniem i zawierającego w treści słowo „Browin”, zwanego
dalej Komentarzem.
2. Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń konkursowych od dnia 19 czerwca 2018
roku od momentu publikacji informacji o Konkursie do dnia 13 lipca 2018 roku
do godziny 12:00.
3. Zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem
lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych,
obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną.
4. Uczestnik Konkursu jest uprawniony do dokonania dowolnej liczby zgłoszeń
konkursowych w czasie trwania Konkursu.
5. Organizator zastrzega, że Uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną
nagrodę.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 lipca 2018 roku. Wyniki zostaną opublikowane
na profilu Facebook (link) i w komentarzach pod filmem konkursowym na kanale
YouTube firmy Browin (link).
7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja składająca się
z trzech pracowników Organizatora.
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§ 5. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są 3 (trzy) bony na zakupy do zrealizowania w sklepie
stacjonarnym BROWIN lub internetowym www.browin.pl, każdy o wartości
200 PLN (dwustu złotych) brutto, dla:
a) osoby, której Komentarz na kanale YouTube pod materiałem
konkursowym Organizatora uzyska największą liczbę polubień
(„łapek w górę”);
b) osoby, której Komentarz na profilu Facebook pod materiałem
konkursowym Organizatora uzyska największą liczbą polubień
(„łapek w górę”);
c) osoby, której Komentarz zostanie wybrany ze wszystkich zgłoszeń
w ramach Nagrody Specjalnej.
2. Nagroda Specjalna przyznawana jest przez Organizatora, na podstawie
uznaniowej decyzji Komisji.
3. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Nagroda może być wykorzystana jednorazowo na maksymalną kwotę 200 PLN
(dwustu złotych) brutto, dotyczy zakupu produktów z oferty firmy BROWIN
o dowolnej wartości. W przypadku zakupu produktów na kwotę wyższą
niż 200 PLN (dwieście złotych) brutto, osoba realizująca bon zobligowana jest
dopłacić różnicę między ceną produktów a wartością nagrody. W przypadku
niewykorzystania pełnej wartości nagrody, Organizator nie zwraca różnicy.
5. Nagroda podlega realizacji wyłącznie do 31 sierpnia 2018 roku na podstawie
indywidualnego kodu.
6. W przypadku zwrotu produktu/produktów, którego/których zakup został
w całości wyłącznie opłacony bonem, bon może zostać wykorzystany na zakup
innego produktu/produktów, o ile nie minęła jego data ważności.
7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, którego/których zakup został
opłacony bonem z dopłatą, Organizator zwraca jedynie dopłaconą różnicę,
a bon może zostać wykorzystany na zakup innego produktu, o ile nie minęła
jego data ważności.
8. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora niezwłocznie po podaniu
przez Laureata Konkursu danych do wysyłki lub na jego życzenie zostaną
przygotowane do odbioru osobistego w salonie firmowym Browin w Łodzi
przy ul. Pryncypalnej 129/141. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika
Konkursu, a w szczególności z powodu podania nieaktualnego adresu
korespondencyjnego.
§ 6. Polityka prywatności – przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. BROWIN Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: ul.
Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000459418.
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2. Organizator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową
jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych
osobowych można kierować na poniżej podane kontaktowe:
a) adres pocztowy: ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź;
b) adres poczty elektronicznej: iodo@browin.pl;
c) nr fax: + 48 42 23 23 293;
d) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 42 23 23 230; +48 42 23
23 231 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z
pakietem taryfowym dostawcy usług).
3. Organizator może przetwarzać przekazane dane osobowe w następujących
celach:
a) przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia
zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) wywiązania się z obowiązków prawnych, lub gdy wprost nakazuje to
przepis prawa - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4. Przekazane dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom,
tj. podmiotom dostarczającym i wspierające systemy teleinformatyczne,
podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe. Zakres przekazywanych
danych osobowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto,
Organizator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom
upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.
5. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, jak
również organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny zrealizowania celu
w jakim zostały powierzone, tj. przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia
reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
nagród, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności – przez okres spełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie przekazanych danych
osobowych lub złożenia sprzeciwu – dane osobowe będą przechowywane do
momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
8. W sytuacji, w której przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa
się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres
wynikający z przepisów szczególnych.
9. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora przekazanych danych
osobowych, osobie której dotyczą dane osobowe przysługują następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);
c) prawo do usunięcia danych (podstawa prawna: art. 17 RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna:
art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa
prawna: art. 21 RODO).
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10. Ponadto, w przypadkach w których przetwarzanie przekazanych danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) osobie,
której dotyczą dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia
udział w Konkursie.
12. Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skarg
do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
13. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
§ 7. Reklamacje
1. Portale Facebook, YouTube i firma Nomart Artur Nowicki nie ponoszą
odpowiedzialności za przebieg Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy kierować wyłącznie
do Organizatora.
3. Reklamacje można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Browin
Sp. z o. o. Sp. K. ul. Pryncypalna 129/141, 93-373 Łódź, w terminie nie
późniejszym niż 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika Konkursu takie jak: imię,
nazwisko, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i powód
reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega
sobie prawo wezwania Uczestnika Konkursu do uzupełnienia braków w terminie
7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika
Konkursu braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez
rozpoznania.
5. Reklamacje przesłane po upływie odpowiedniego terminu określonego
w § 7 ust. 1. niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
6. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
7. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
ich otrzymania.
8. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Konkursu na podstawie
Regulaminu.
9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie
powiadomiony listownie, na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
§ 8. Prawa autorskie
1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje Komentarzy, o których
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu i będące wynikiem indywidualnej pracy
twórczej Uczestników Konkursu, które nie naruszają praw osób trzecich oraz
wolne są od wad prawnych.
2. Z chwilą zamieszczenia Komentarza Uczestnik Konkursu przenosi na
Organizatora, pełnię majątkowych praw autorskich do korzystania
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i rozporządzania Komentarzem, jako utworem w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym do korzystania
z praw autorskich zależnych. Organizator jest uprawniony do korzystania
z Komentarzy w sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego
podawania ich autorów. Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę
poprzez przystąpienie do Konkursu.
3. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać Komentarz
każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, dokonywać obrotu wszystkimi
przysługującymi mu prawami do Komentarzy, w tym w szczególności użyczać
lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać je w każdy inny sposób,
w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie
uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami
majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do
Komentarzy autorom tych Komentarzy, poza ewentualnym uprawnieniem do
uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne
roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie
nabyły.
4. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych
z naruszaniem praw autorskich do Komentarza zgłoszonego przez Uczestnika
do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko
Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik Konkursu bezpośrednio
przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich
roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia
powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty
procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione
i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze
sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do
przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych
z Regulaminem bez uprzedniego informowania o tym Uczestnika Konkursu.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą
rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Organizatora.
Łódź, dnia 14 czerwca 2018 r.
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