
REGULAMIN KONKURSU

„Najlepsze wspomnienia z ketchupem Włocławek” (dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Najlepsze wspomnienia

z ketchupem Włocławek” (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony przez MW FOOD Sp. z o.o., z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100

Wadowice, ul. Chopina 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem

KRS 0000907448, NIP: 5512262007, (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym

nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 14.06.2022 roku od godz. 15:00 a zakończenie w dniu

14.07.2022 roku do godz. 23:59.

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, która

jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, wstępni,

zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi

okażą się osoby wymienione w pkt. 6, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

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

warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie

https://poststickersapps.com/custom/2022/KetchupWloclawek/

a) wykonać zadanie konkursowe zgodnie z wytycznymi czyli stworzyć odpowiedz o długości

do 1000 znaków (włączając w to litery, znaki interpunkcyjne i spacje), na zadanie

konkursowe: „Opisz swoje najlepsze wspomnienie, z którym kojarzy Ci się ketchup

Włocławek” (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

8. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może dodać dowolną liczbę Zadań Konkursowych,

jednakże każdy Uczestnik może otrzymać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.

2. Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia

społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania

Konkursowego w przypadku:

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

propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
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b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż
Organizator podmiotów;

c) naruszenia 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.

11. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że:

a) jest jedynym i w pełni uprawnionym twórcą przesłanego Zadania Konkursowego, a jego
wykorzystanie i treść nie będzie naruszać prawa, ani praw osób trzecich;

b) nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w zakresie komentarza, w szczególności z
prawa do oznaczania autorstwa.

12. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia,

że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie

przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

a) podaje nieprawdziwe dane;

b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, 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 rozpowszechniania.

13. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do utworów, które stanowią Zadanie

Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik

oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

14. Uczestnik udziela Organizatorowi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie,

upoważnienia do korzystania z utworów, które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym, w

całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw

majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich

znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych

elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań
Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz

techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i

zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach

reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;

b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w

sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób

analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez

stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z

wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za
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pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań Konkursowych

nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne

udostępnianie Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób,

aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć
internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla

uniknięcia wątpliwości Zadania Konkursowe mogą być w części lub w całości

rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i

elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.

NAGRODY

15. W Konkursie Komisja wybierze:

a) 5 (słownie: pięć) Zadań Konkursowych, autorom, których przyzna nagrodę (dalej

„Nagroda I stopnia”) w postaci boxa z ketchupami Włocławek (a w nim 4 ketchupy:

Ketchup Włocławek Łagodny w słoiku 200g, Ketchup Włocławek Pikantny w słoiku

200g, Ketchup Włocławek Łagodny w butelce 480g, Ketchup Włocławek Pikantny w

butelce 480g), puloverek zaprojektowany przez Włodi4444 oraz nagrodę pieniężną w

kwocie 1000 zł, łączna wartości każdej nagrody I stopnia to 1320 PLN (słownie: tysiąc

trzysta dwadzieścia złotych) brutto

a) 10 (słownie: dziesięć) Zadań Konkursowych, autorom, których przyzna nagrodą (dalej
„Nagrodę II stopnia)w postaci jest box z ketchupami Włocławek (a w nim 4 ketchupy:
Ketchup Włocławek Łagodny w słoiku 200g, Ketchup Włocławek Pikantny w słoiku
200g, Ketchup Włocławek Łagodny w butelce 480g, Ketchup Włocławek Pikantny w
butelce 480g) oraz puloverek zaprojektowany przez Włodi4444, łączna wartość
wartości II stopnia wynosi 320 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia złotych brutto) (dalej:
„Nagroda II stopnia”).

16. Do Nagród I i II stopnia dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości

danej Nagrody. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną
odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnym Nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o

należy podatek dochodowy od osób fizycznych.

5. Nagroda nie podlega wymianie na inną.

6. Jednemu Uczestnikowi może być́ przyznana maksymalnie jedna Nagroda.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

7. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem

Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej

„Komisja”).

1. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe uwzględniając

atrakcyjność, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego oraz na tej

podstawie wybierze 5 (słownie: pięć) zwycięskich Zadań Konkursowych, autorom, których
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zostanie przyznane prawa do Nagrody I stopnia oraz 10 (słownie: dziesięć) zwycięskich Zadań
Konkursowych, autorom, których zostanie przyznane prawa do Nagrody II stopnia (dalej łącznie

„Zwycięzcy”).

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursowej, najpóźniej do godz. 23:59 do dnia

12.08.2022 roku.

1. Po zakończeniu konkursu Organizator Konkursu skontaktuje się ze Zwycięzcami, poprzez

wiadomość e-mail. Zwycięzcy, w celu odebrania nagrody są zobowiązani podać w

korespondencji zwrotnej e-mial dane niezbędne do wysyłki, w ciągu kolejnych 7 dni roboczych

według szczegółowych wytycznych opisanych w wiadomości e-mail.

4. Nagrody w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn, za które

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, pozostają do decyzji Organizatora.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

5. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane kurierem. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na

wskazany przez Zwycięzcę Konkursu adres, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej. Nagroda pieniężna zostanie dokonana przelewem na wskazany rachunek bankowy, a

w razie braku wskazania nr rachunku przekazem pocztowym. Organizator nie wyraża zgody na

wysyłanie Nagród poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent

pieniężny.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników

Konkursu na adres MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100

Wadowice.

8. Reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Najlepsze wspomnienia

z ketchupem Włocławek”

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie

kontaktowego nr tel. komórkowego);

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d) podpis reklamującego.

29. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich

wpłynięcia. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie

pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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30. W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 RODO, Organizator

dołącza do niniejszego Regulaminu, w załączniku nr 1 – klauzulę informacyjną dot.

przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.

31. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

32. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości pod linkiem
https://poststickersapps.com/custom/2022/KetchupWloclawek/ jak również w siedzibie
Organizatora.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu konkursu „Najlepsze wspomnienia z ketchupem Włocławek”

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w ramach konkursu pt.:

„Najlepsze wspomnienia z ketchupem Włocławek”

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w ramach konkursu pt.:

„Najlepsze wspomnienia z ketchupem Włocławek”

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator Konkursu

przekazuje poniższe informacje:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu, tj. MW

FOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisana

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898248,

której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w

Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512617657, REGON:

122948517, BDO: 000012154, kapitał zakładowy: 2 988 781 500,00 zł, dalej „Administrator”.

2. Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania

danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych. Adres do korespondencji: Inspektor

Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodkonkursy@maspex.com.

3. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) w celu związanym z organizacją Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu,

ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia

ewentualnych reklamacji oraz wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów

prawa ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem konkursu, w tym obowiązków

podatkowych i sprawozdawczych wobec organów państwa – tj. w celu realizacji

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym

interesie realizowanym przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r);

c) w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz

marki Włocławek, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi

przepisami.

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia

udziału w Konkursie.

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje:

− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
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− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych

danych osobowych,

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

− prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.

Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych

osobowych w celu marketingu bezpośredniego do Administratora na adres mailowy:

iodkonkursy@maspex.com lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

8. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora podmiotom współpracującym z nim

w zakresie realizacji jego ww. celów, w tym świadczącym dla niego usługi marketingowe,

serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu

www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom

realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie

w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym organizatora konkursu prawnie

i księgowo, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym,

audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu wygaśnięcia

ewentualnych roszczeń, które są związane z Konkursem, dane osobowe laureatów mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej

przepisami prawa.

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane przez Administratora do

państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego

podejmowania decyzji, w tym profilowania.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu konkursu „Najlepsze wspomnienia z ketchupem Włocławek”

POTWIERDZENIE
PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA

NAGRODY I STOPNIA W KONKURSIE POD NAZWĄ
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„Najlepsze wspomnienia z ketchupem Włocławek”

Sporządzone pomiędzy: MW FOOD Sp. z o.o., z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul.
Chopina 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000907448, NIP:
5512262007 reprezentowanym przez:

Elżbietę Kierpiec-Kądzielę

zwanym dalej Przekazującym,

...............................................................................................................

(imię i nazwisko)

...............................................................................................................

(adres)

zwanym dalej Przyjmującym

„Najlepsze wspomnienia z ketchupem Włocławek” .
Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci

Nagrody pieniężnej oraz boxa z puloverkiem i ketchupami Włocławek  o łącznej wartości 1320 zł wraz
z nagrodą dodatkową w wysokości 147,00 zł. Łączna wartość nagrody brutto wynosi 1.467,00 zł.

…………………. Wadowice
data przekazania i przyjęcia, miejscowość

czytelne podpisy:

………………………………. .................................................
Przekazujący Przyjmujący

ZAŁĄCZNIK NR 3 do regulaminu konkursu „Najlepsze wspomnienia z ketchupem Włocławek”
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POTWIERDZENIE
PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA

NAGRODY II STOPNIA W KONKURSIE POD NAZWĄ
„Najlepsze wspomnienia z ketchupem Włocławek”

Sporządzone pomiędzy: MW FOOD Sp. z o.o., z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul.
Chopina 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000907448, NIP:
5512262007 reprezentowanym przez:

Elżbietę Kierpiec-Kądzielę

zwanym dalej Przekazującym

...............................................................................................................

(imię i nazwisko)

...............................................................................................................

(adres)

zwanym dalej Przyjmującym

„Najlepsze wspomnienia z ketchupem Włocławek” .
Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci

boxa z puloverkiem i ketchupami Włocławek o łącznej wartości 320 zł wraz z nagrodą dodatkową w
wysokości 36,00 zł. Łączna wartość nagrody brutto wynosi 356,00 zł.

…………………. Wadowice
data przekazania i przyjęcia, miejscowość

czytelne podpisy:

………………………………. …………………………………..
Przekazujący Przyjmujący
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