Regulamin konkursu
(zwany dalej: „Regulaminem”)
§ 1 Definicje
Konkurs – prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Administrator – e-City Vision Tomasz Stasik, ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź,
NIP: 8272065331, biuro@e-cityvision.pl, tel.: +48 42 292 01 23.
Organizator - e-City Vision Tomasz Stasik, ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź,
NIP: 8272065331, biuro@e-cityvision.pl, tel.: +48 42 292 01 23. Zwany dalej
„Administratorem”.
Fundator – Gruby Benek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Łodzi, ul. Henryka
Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000629541 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, NIP: 7252142275, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000 złotych,
kontakt@grubybenek.pl
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadająca
obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej posiadająca swoje konto użytkownika na portalu www.facebook.pl, która
dodała Grubego Benka do znajomych i zgłasza swój udział w Konkursie ogłoszonym
na
stronie
fanowskiej
Gruby
Benek
pod
adresem:
https://www.facebook.com/GrubyBenekPizza/, poprzez podanie odpowiedzi na
pytanie konkursowe w komentarzu do postu konkursowego. Uczestnikiem Konkursu
może być również osoba małoletnia, jednak warunkiem udziału w Konkursie jest
wyłącznie zgoda jej przedstawicieli ustawowych.
Zgłoszenia – są nimi komentarze na profilu https://www.facebook.com/GrubyBenekPizza
Strona

Konkursowa

strona
fanowskiej
Gruby
Benek
pod
adresem:
https://www.facebook.com/GrubyBenekPizza/ na której publikowane
będą Konkursy

Komisja – komisja konkursowa składająca się przedstawicieli Administratora, dokonująca wyboru
zwycięzcy konkursu.
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§2 Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.

Przedmiotowy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie, ogłoszonym
i przeprowadzanego wyłącznie w Internecie na stronie fanowskiej Gruby Benek na Portalu
Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/GrubyBenekPizza/.
Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem
portalu społecznościowego Facebook (www.facebook.pl).
Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2017 roku o godzinie 17:00, a kończy w dniu 28
lutego 2017 roku o godzinie 20:00.
Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych
z dnia 19 listopada 2009 (Dz. U. z 2016 poz. 471 z późn. zm.).
§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.
2.

3.
4.

Uczestnikiem Konkursu może być użytkownik zarejestrowany na portalu Facebook
(www.facebook.pl), spełniający warunki określone w §1 Regulaminu.
Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów
cywilnoprawnych współpracownicy Administratora i Fundatora nagród, pracownicy oraz
zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących
z Administratorem i Fundatorem nagród przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz
inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją
Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie,
rodzice, rodzeństwo, dzieci).
Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania
z Regulaminem i wyrażenia zgody na jego postanowienia.
Po dokonaniu czynności z ust. 4, Uczestnik może przystąpić do zadania konkursowego.

§4 Zasady Konkursu
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zadanie konkursowe polega na udzieleniu przez Uczestnika poprawnej odpowiedzi
w formie komentarza do wybranych pytań/ quizów/ zagadek publikowanych w każdy
poniedziałek, środę i piątek przez cały miesiąc luty 2017 oraz podaniu lokalu z sieci
Gruby Benek, w którym zostanie odebrana nagroda.
Zwycięzca każdego z quizów będzie ogłaszany następnego dnia roboczego w poście
konkursowym do godziny 24:00.
W konkursie biorą udział wyłącznie komentarze będące zgłoszeniami na głównym profilu
Grubego Benka - https://www.facebook.com/GrubyBenekPizza/
Zgłoszenia można kierować do godziny 17:00 następnego dnia od daty publikacji wpisu na
profilu Facebookowym Grubego Benka.
Każdy Uczestnik może wpisać tylko jeden komentarz pod każdym ze pytań konkursowych.
Zwycięzcy wybierani są przez Komisję.
Uczestnik może w Konkursie wykorzystywać wyłącznie jedno konto na Facebooku.
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego konto
może zostać zweryfikowane przez Administratora. W szczególności Administrator ma prawo
do weryfikacji kont Uczestników, którzy korzystają z tego samego adresu IP. Procedura
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weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości
odnośnie prawdziwości jego profilu, może obejmować między innymi prośbę o przesłanie
przez Uczestnika scanu swojego dowodu osobistego.
9. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 3 dni od
otrzymania zawiadomienia, Administrator ma prawo do wykluczenia go z Konkursu.
10. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych (dostępnych na profilu jego konta na
Facebooku) na Stronie Konkursowej.
11. Uczestnik upoważnia Administratora do nieodpłatnego korzystania ze Zgłoszeń na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji na portalu Facebook.

§5 Zastrzeżenia
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku
z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz związane z nim problemy techniczne
leżące po stronie Uczestnika za pomocą, którego korzysta on z portalu Facebook.

§6 Nagrody konkursowe i Zwycięzcy
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Gruby Benek Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
2. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W Konkursie zostanie wydanych 12 nagród. Po jednej dla każdego z pytań konkursowych
publikowanych w każdy poniedziałek, środę i piątek przez cały miesiąc luty 2017 roku.
4. Zwycięzca otrzyma pizze z max 3 składnikami +1L Pepsi do odbioru w jednej
z restauracji sieci Gruby Benek Zwycięzca przychodzi po odbiór nagrody do lokalu, który
wskazał w komentarzu, podając numer telefonu w prywatnej wiadomości wysłanej na profilu
Grubego Benka. Franczyzobiorcy zostanie przekazany numer telefonu zwycięzcy drogą
mailową. Numer telefonu będzie uwierzytelniał zwycięzcę).
5. Nagrody mogą zostać odebrane przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent
pieniężny.
7. Informacja o wygranym Konkursie oraz o warunkach odbioru Nagrody zostanie opublikowana
na https://www.facebook.com/GrubyBenekPizza.
8. W razie niepotwierdzenia przez Uczestnika przyjęcia nagrody w ciągu 7 dni od daty zakończenia
Konkursu, lub nie zastosowania się do innych postanowień Regulaminu, Administrator ma
prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
9. Administrator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.
10. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z Administratorem w ciągu 7 dni od otrzymania informacji
o wygranej (opublikowania na stronie https://www.facebook.com/GrubyBenekPizza) , lub też
nie poda w tym terminie danych wymienionych w punkcie 7 niniejszego paragrafu,
Administrator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
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11. Fundator ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność (w tym za wady) za wszystkie czynności
związane z nagrodą w szczególności: z przekazaniem i wydaniem nagrody zwycięzcy.
W przypadku zgłoszenia reklamacji przez zwycięzcę w zakresie nagrody należy ją kierować
bezpośrednio do Fundatora (adres wskazany w §1 Regulaminu) .
§7 Bezpieczeństwo danych
1. Administrator oświadcza, iż dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie przez niego
i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Dane
osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania
Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
imię i nazwisko i numer telefonu.
3. Uczestnikom przysługuje prawo w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych oraz
prawo do ich usunięcia i poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie.
4. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Administratora w celu realizacji Konkursu.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą
przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.).
6. Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane
dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub usuwania z zastrzeżeniem,
że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.
§8 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzania Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać
Administratorowi w formie pisemnej na adres Administratora wraz z dopiskiem „Reklamacja –
konkurs Gruby Benek z dnia ….” jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia
tej tury Konkursu, której dotyczy reklamacja.
2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie 30 dni od dnia wysłania
przez Fundatora nagród konkursowych do Uczestnika. Uczestnicy mogą
zgłaszać
Fundatorowi reklamację dotyczącą przekazania nagród w formie pisemnej na adres Fundatora
wraz
z dopiskiem „Reklamacja – konkurs Gruby Benek z dnia ….”
3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do
korespondencji w tym także e-mail (do doręczania listów), jak również dokładny opis
i powód reklamacji.
4. W przypadku braku potrzebnych informacji, Administrator lub Fundator zastrzega sobie prawo
wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego
wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Administratora do pozostawienia
zgłoszenia bez rozpoznania.
5. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Administratora lub Fundatora listem poleconym
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wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zaś
wcześniej zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie
elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
§9 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie fanowskiej Gruby Benek https://www.facebook.com/GrubyBenekPizza
2. Administrator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego
powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu
opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w jakikolwiek inny sposób sprzeczny z prawem.
3. Z Konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku, do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, iż posiadają oni profil fikcyjny.
4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. W przypadku powstania kwestii spornych pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem będą one
w pierwszym rzędzie rozwiązywane na drodze polubownej.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych,
prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym
przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie
https://www.facebook.com/GrubyBenekPizza zmienionego regulaminu. Konkursy rozpoczęte
przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych
postanowień Regulaminu.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 roku do odwołania.
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