
REGULAMIN KONKURSU „Grzane czy zimne? Ważne Ż razem” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, 

nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego 

(dalej: „Regulamin”). 

2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Grzane czy zimne? Ważne Ż razem” (dalej: 

„Konkurs”). 

3. Organizatorem Konkursu jest Feeders Agency spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-052), przy ul. Mazowieckiej 9, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 

KRS: 0000768535, NIP: 5252777943, kapitał zakładowy w wysokości  5000 PLN (dalej 

„Organizator”).  

4. Konkurs organizowany jest na zlecenie ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba Spółki: ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec. 

Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000004429 (dalej „Marka”). Konkurs 

przeprowadzany jest na platformie społecznościowej Facebook pod adresem: 

https://poststickersapps.com/custom/2021/ZywiecWazneZRazem/ (dalej: „Strona 

Konkursu”). 

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165 z późn. zm.). 

6. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu 

cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.). 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu 

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

zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również 

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

Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika 

postanowień Regulaminu. 

8. Konkurs trwa od 1 grudnia 2021 roku, od godz. 06:00:00 do 24 grudnia 2021 roku, do 

godz. 23:59:59 (wg Środkowoeuropejskiego czasu letniego). 

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, będąca 

konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. 

zm.), która podczas trwania Konkursu spełnia następujące warunki: (a) jest osobą 

pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; (b) posiada miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (c) zaakceptowała 

postanowienia niniejszego Regulaminu d) posiadająca konto na platformie 

społecznościowej Facebook (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej świadczenia 

pracy tj. zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów 

cywilnoprawnych) Organizatora oraz Marki, jak również członkowie rodzin tych osób. 

Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, 
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zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w 

stosunku przysposobienia. 

§ 3 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w okresie od dnia 1 grudnia 

2021 roku, godz. 15.00 do dnia 24 grudnia 2021 roku, godz. 23:59 spełnić łącznie 

następujące warunki: 

a. udzielić odpowiedzi konkursowej w poście w formularzu konkursowym 

zamieszczonym na platformie FB, na profilu marki Żywiec. Pytanie konkursowe: 

„ Z kim, gdzie i jak lubisz Ż najbardziej?” 

b. podać adres e-mail w poście w formularzu konkursowym w wyznaczonym 

miejscu 

2. Odpowiedź nie może naruszać prawa, zasad współżycia społecznego ani praw osób 

trzecich. Ponadto odpowiedź na Pytanie nie może zawierać żadnych danych 

osobowych, w tym wizerunków, innych aniżeli dane Uczestnika.  

3. Uczestnik może udzielić odpowiedzi i przystąpić do Konkursu wielokrotnie.  

4. Dany Uczestnik może zostać wyłoniony zwycięzcą maksymalnie jednej Nagrody w 

trakcie trwania Konkursu 

5. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, pozbawienia go 

prawa do uzyskania Nagrody w szczególności w następujących przypadkach: (a) próby 

wpływania na wynik Konkursu w sposób niezgodny z prawem lub zasadami współżycia 

społecznego, w szczególności poprzez korzystanie z dodatkowego oprogramowania w 

celu manipulowania wynikiem Konkursu (b) gdy Odpowiedź zawiera wulgaryzmy, treści 

obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem lub 

naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i 

prawa autorskie (c) gdy Odpowiedź zawiera treści promocyjnej, reklamowe lub PR 

dotyczące podmiotów innych niż Marka. 

§4 NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

1. Nagrodami w Konkursie są (dalej „Nagrody”): 

a. Nagrody I stopnia – 280 (dwieście osiemdziesiąt) bluz świątecznych marki 

Żywiec. Średnia wartość rynkowa wygranej to 95 zł (słownie: 

dziewięćdziesiąt pięć złotych).  

b. Nagrody II stopnia - 1800 (tysiąc osiemset) kart podarunkowych Allegro 

uprawniających do nabycia przez Użytkownika Towarów w 

Serwisie Allegro.pl w zamian za przedstawienie Karty Podarunkowej w 

procesie płatności za te Towary. Średnia wartość rynkowa wygranej to 20 zł 

(słownie: dwadzieścia złotych ). 

2. Organizator wyłoni zwycięzców Nagród (dalej „Zwycięzcy”) na podstawie 

następującego kryterium: najciekawsze Odpowiedzi na Pytanie, w następujących 

etapach (dalej „Etapy”): 

a. Etap I: spośród Uczestników, którzy udzielili Odpowiedzi w okresie od dnia 1 

grudnia 2021, godz.: 15:00 do dnia 6 grudnia 2021 roku, godz.: 23:59, 

Organizator wyłoni 70 Zwycięzców Nagrody I stopnia i 450 Zwycięzców 

Nagrody II stopnia 

b. Etap II: spośród Uczestników, którzy udzielili Odpowiedzi w okresie od dnia 7 

grudnia 2021, godz.: 00:00 do dnia 13 grudnia 2021 roku, godz.: 23:59, 



Organizator wyłoni 70 Zwycięzców Nagrody I stopnia i 450 Zwycięzców 

Nagrody II stopnia 

c. Etap III: spośród Uczestników, którzy udzielili Odpowiedzi w okresie od dnia 14 

grudnia 2021 roku, godz.: 00:00 do dnia 20 grudnia 2021 roku, godz.: 23:59, 70 

Zwycięzców Nagrody I stopnia i 450 Zwycięzców Nagrody II stopnia 

d. Etap IV: spośród Uczestników, którzy udzielili Odpowiedzi w okresie od dnia 21 

grudnia 2021 roku, godz.: 00:00 do dnia 24 grudnia 2021 roku, godz.: 23:59, 70 

Zwycięzców Nagrody I stopnia i 450 Zwycięzców Nagrody II stopnia 

3. W przypadku, gdyby z uwagi na zbyt niską liczbę Uczestników w danym Etapie, 

niemożliwe byłoby przyznanie wszystkich przewidzianych dla tego Etapu Nagród, 

Organizator jest uprawniony do wyłonienia Zwycięzców tych Nagród w dalszych 

Etapach. 

4. Aby odebrać lub zrealizować nagrodę II stopnia należy przedstawić Kartę 

Podarunkową w procesie płatności za Towary nabywane przez Użytkownika w 

Serwisie Allegro.pl. 

 Karta podarunkowa zostanie dostarczona Zwycięzcy we wskazanych w 

regulaminie datach drogą mailową, przy czym realizacja kodów będzie możliwa 

najpóźniej do dnia  31.12. 2022 r.   

5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ ani na nagrodę̨ 

innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech 

Nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj Nagrody.  

6. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części 

Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody. Zrzeczenie się Nagrody wymaga 

złożenia Organizatorowi oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Zwycięzcom, którzy otrzymają Nagrody, Organizator przyzna dodatkowo Nagrodę 

pieniężną, przeznaczoną na pokrycie kosztów podatku dochodowego od Nagród. 

Wysokość dodatkowej Nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości Nagrody, przy 

czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego 

w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka 

równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona  

w górę do pełnego złotego. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody 

pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego 

zgodnie z przepisami ustawowymi. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez 

Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. 

§5 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ 

1. Powiadomienie Zwycięzców o wygranej odbywać się będzie raz w tygodniu, w ciągu 4 

dni roboczych od zakończenia Etapów I,II,II oraz do 3.01.2022 od zakończenia Etapu 

IV, w formie wiadomości prywatnej przesłanej na podany w formularzy zgłoszeniowym 

adres email. 

2. Zwycięzca po otrzymaniu Powiadomienia za pośrednictwem adresu email, 

zobowiązany jest do potwierdzenia jego otrzymania w odpowiedzi na wiadomość i 

podania danych niezbędnych do wysyłki: imienia i nazwiska, adresu oraz numeru 

telefonu, do 5 dni roboczych od daty otrzymania maila.  

3. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzców do 11.01.2022, pod warunkiem 

podania danych niezbędnych do wysyłki Nagrody. 

4. Organizator jest uprawniony do pozbawienia Zwycięzcy prawa do uzyskania Nagrody 

w przypadku braku współpracy w zakresie niezbędnym do jej wysłania, w tym 



niepotwierdzenia danych niezbędnych do wysłania Nagrody, w terminie do 14 dni od 

powiadomienia przez Organizatora Zwycięzcy o wygranej. 

§6 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Grupa Żywiec S.A. z 
siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec (dalej „Administrator”). 

2. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  
dane.osobowe@grupazywiec.pl lub poprzez wyżej wskazany adres siedziby. 

3. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w 
celu: 
a. przeprowadzenia Konkursu, w tym doręczenia nagrody, podstawą przetwarzania 

jest zgoda Uczestnika, rozumiana jako wykonanie zadania konkursowego (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO),  

b. w celach związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przez 
roszczeniami, podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości obrony przed 
potencjalnymi roszczeniami jak również dochodzenia ich. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem wzięcia udziału 
w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału  
w Konkursie.  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być spółki z Grupy Kapitałowej Żywiec, podmioty 
przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i zgodnie z jego wytycznymi 
m.in. dostawcy usług informatycznych lub agencje marketingowe, a także podmioty lub 
organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

6. W zależności od podstawy prawnej dane będą przetwarzane do czasu wycofania 
zgody, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia 
sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie. 

7. Uczestnikom przysługują następujące prawa: 
a. prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych, 

b. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie 
c. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego 

podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora.  
d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym. 

9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres e-mail Organizatora: 

reklamacje@feeders.agency lub listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem 

„Grzane czy zimne? Ważne Ż razem”  

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez 

Organizatora. 

3. Procedura reklamacyjna nie pozbawia Uczestnika realizowania swoich praw na drodze 

sądowej. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej. 



2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może ewentualnie znajdować się w 

materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu. Skrócone opisy zasad 

przeprowadzenia Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną posiadają 

wyłącznie przepisy Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

 


