Regulamin Wiosennej Akcji Promocyjnej
organizowanej przez Spółdzielnię Mleczarską w Gostyniu
Artykuł 1- Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Wiosennej Akcji Promocyjnej) jest Spółdzielnia Mleczarska
w Gostyniu, ul. Wielkopolska 1, 63-800 Gostyń (dalej jako: Spółdzielnia lub
Organizator).
2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Wiosennej Akcji
Promocyjnej, rodzaj nagród oraz warunki i sposób ich uzyskania przez
Uczestników Akcji.
3. Informacje o Wiosennej Akcji Promocyjnej, jej zasadach i nagrodach w niej
przewidzianych, zostaną zamieszczone na profilu Organizatora na portalu
społecznościowym
Facebook,
pod
adresem
https://www.facebook.com/SMGostyn/.
4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej
www.smgostyn.pl tak, aby każdy miał możliwość zapoznać się z jego treścią.

Artykuł 2 - Uczestnicy
1. Uczestnikiem Wiosennej Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie osoby
fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy
Spółdzielni oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich
małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
Artykuł 3 - Zasady Konkursu
1. Wiosenna Akcja Promocyjna trwa od 9 maja 2022r. do 9 czerwca 2022r. lub
do nadesłania maksymalnej ilości zgłoszeń. W tym okresie możliwe jest
wysyłanie do organizatora zgłoszeń udziału w konkursie.
2. Aby otrzymać nagrodę w ramach Wiosennej Akcji Promocyjnej konieczne jest
łączne spełnienie następujących warunków:
a. Posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z art. 2;
b. Dokonanie w ramach jednej transakcji zakupu 3 sztuk mleka
zagęszczonego słodzonego w tubie 150g o dowolnym smaku,
produkowanego przez Spółdzielnię i zachowanie paragonu
dokumentującego ten zakup;
c. Nadesłanie na adres e-mail Organizatora konkursy@smgostyn.com.pl
zdjęcia, na którym widoczny będzie paragon oraz 3 sztuki mleka
zagęszczonego słodzonego, o którym mowa w pkt b powyżej, wraz
z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika, numeru telefonu oraz adresu
do korespondencji, na który ma zostać nadesłana nagroda.

3. Przesłanie zgłoszenia zgodnie z ust. 2 pkt c powyżej uznaje się za oświadczenie
Uczestnika, że akceptuje on postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje
się do ich przestrzegania.
4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie i jest uprawniony do
otrzymania tylko jednej nagrody
5. Niedopuszczalne jest:
a. naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
b. podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających
prawa osób trzecich;
c. podszywanie się lub wykorzystywanie danych osobowych osób trzecich,
lub posługiwanie się nieprawdziwymi danymi w celu otrzymania więcej
niż jednej nagrody.
Artykuł 4 - Rozstrzygnięcie Wiosennej Akcji Promocyjnej i nagrody
1. Jako nagrody przyznawane w ramach Wiosennej Akcji Promocyjnej Organizator
przewidział 500 sztuk bawełnianych plecaków.
2. Nagrody zostaną przyznane dla 500 osób, które jako pierwsze wyślą do
Organizatora swoje zgłoszenie odpowiadające wymogom opisanym w art. 3 ust. 2
lit. c.
3. Organizator zastrzega, że w przypadku niekompletności zgłoszenia lub braków
danych osobowych w zgłoszeniu, Organizator nie będzie wzywał Uczestników do
ich uzupełnienia.
4. Po otrzymaniu prawidłowo przesłanego zgłoszenia ze zdjęciem paragonu
i produktów oraz danymi adresowymi i numerem telefonu, Organizator wyśle
nagrodę pocztą najpóźniej do dnia 16 czerwca 2022r.
5. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu
zamiast nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do
Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
Artykuł 5- Dane osobowe
1. Dane osobowe osób biorących udział w Wiosennej Akcji Promocyjnej będą
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 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).
2. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Wiosennej Akcji
Promocyjnej jest Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu.
3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane wyłącznie
dla celów związanych z realizacją Wiosennej Akcji Promocyjnej, przyznaniem
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nagród oraz w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału
w Wiosennej Akcji Promocyjnej.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, najpóźniej do
dnia 16 czerwca 2022r.
Odbiorcami danych osobowych będą: Administratorzy profilu Organizatora na
portalu społecznościowym Facebook, na którym publikowane będą Informacje
o Wiosennej Akcji Promocyjnej, jej zasadach i nagrodach w niej przewidzianych
(będą one wykorzystane wyłącznie w celach konkursowych) oraz pracownicy
Spółdzielni odpowiedzialni za wydawanie nagród.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym
z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych
każda osoba ma prawo zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie
informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Artykuł 6 - Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z przeprowadzeniem
Wiosennej Akcji Promocyjnej lub przesyłaniem informacji drogą elektroniczną
należy składać do organizatora, w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zakończenia
procedury przyznawania Nagród, o której mowa w art. 3 ust. 1 Regulaminu drogą
mailową na adres mailowy Organizatora: konkursy@smgostyn.com.pl lub listem
poleconym wysłanym na adres Organizatora (w tym przypadku decyduje data
stempla pocztowego)
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Wniesione reklamacje będą rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu
w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
4. W przypadku wyczerpania puli nagród Organizator zastrzega, że rozpatrzenie
reklamacji nie może się zakończyć poprzez przyznanie nagrody.

Artykuł 7 - Przechowywanie dokumentacji
Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie
przez organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów
Konkursu, poza dokumentacją księgową, która zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres.

