
REGULAMIN KONKURSU „NAJWYŻSZY PARAGON”
– DELIKATESY RIBENA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest PHU RIBENA MICHAŁ KUCZKOWSKI z siedzibą
Wygoda Sierakowska 208, 83-340 Sierakowice, wpisany do CEIDG pod numerem
NIP: 589-173-29-53, REGON: 192669270 („Organizator”).

2. Konkurs, pod nazwą „Najwyższy Paragon”, przeprowadzony będzie w należących do
organizatora Delikatesach Ribena, w Sierakowicach przy ul. Piwnej 2.

3. Edycja konkursu „ Najwyższy Paragon” odbywająca się w roku 2022 będzie trwała
przez 12 godzin w terminie od dnia 18.12.2022 do dnia 18.12.2022 w godz. od 08:00
do 20:00.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminu
przeprowadzenia konkursu, opóźnienia terminu rozpoczęcia lub zakończenia edycji
konkursu.

5. Regulamin konkursu obowiązuje w okresie trwania niniejszego konkursu i dostępny
będzie w Delikatesach Ribena, w Sierakowicach przy ul. Piwnej 2.

6. Uczestnik konkursu to osoba, która spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w
Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w części II Zasady udziału
w konkursie.

7. Organizator i uczestnicy konkursu związani są jedynie postanowieniami niniejszego
regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a treści zawarte w
materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, pełnoletnich, które nie
dokonują zakupów w ramach prowadzonej działalności.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz osoby
związane z organizatorem żadną umową o współpracy lub inną umową
cywilnoprawną oraz ich osoby bliskie.

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

4. Uczestnik, biorący udział w konkursie, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym
regulaminem. Potwierdza, że regulamin zaakceptował oraz wyraża zgodę na



przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu na warunkach
wskazanych w regulaminie.

5. Konkurs polega na zrobieniu zakupów we wskazanym w Regulaminie miejscu i
czasie.

6. Uczestnik konkursu jest zobowiązany zatrzymać paragon wystawiony podczas
zakupów. Paragon będzie niezbędny do wydania nagrody.

7. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony, przez jury, tylko spośród uczestników,
którzy spełniają warunki wymienione w niniejszym regulaminie.

8. Zwycięzca zostanie określony na podstawie kwoty zakupów i będzie nim osoba,
której paragon wystawiony w podanym wyżej terminie (punkt 1.) będzie najwyższym

9. Uczestnik konkursu, który dokonuje zakupu towarów, w czasie trwania niniejszego
konkursu nie ma prawa na podstawie paragonów lub faktur VAT zsumować wartości
zakupionych towarów w czasie trwania poszczególnej edycji konkursu.

10. Z konkursu wyłączone są: wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe, doładowania
telefonów, doładowania typu prepaid, zakłady w grach liczbowych i losowych,
transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu prąd, gaz, telefon i inne media,
raty, kredyty/pożyczki).

11. Zrobienie zakupów w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, w tym wyrażeniu zgody przez uczestnika
konkursu do przetwarzania danych osobowych.

12. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w dniu 23.12.2022 r. Numer
zwycięskiego paragonu zostanie podany na profilu firmowym Delikatesów Ribena na
portalu Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/delikatesyRibena
oraz na stronie www.ribena.pl

13. Uczestnik konkursu ma obowiązek sprawdzić numer zwycięskiego paragonu i w
razie wygranej zgłosić się do Organizatora w ciągu 7 dniu od ogłoszenia wyników
konkursu.

14. Uczestnik zgłasza chęć odbioru nagrody pod numerem telefonu 885 600 607,
adresem email ribena@ribena.pl. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą po 7
dniach nagroda przechodzi na następny najwyższy paragon. Procedura przekazania
nagrody pozostaje bez zmian.

15. W przypadku, gdy największą kwotę osiągnie większa liczba paragonów niż jeden,
czynnikiem decydującym o wygranej będzie godzina dokonania zakupów. Wygrywa
właściciel paragonu, który zrobił zakupy o wcześniejszej godzinie w wyznaczonych
ramach czasowych z części I.

16. Nagrodą w konkursie jest: Telewizor Samsung UE55AU8002K
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17. Nagrodzonemu uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody
na równowartość nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze ani przeniesienia praw
do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca Konkursu jest uprawniony do
rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji
Organizatora.

18. Odbiór nagrody przez uczestnika konkursu wyłącza prawo uczestnika do zwrotu
towarów wymienionych na paragonach i fakturach VAT wskazanych w kuponie
konkursowym.

19. Reklamacje dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia przez organizatora
konkursu przysługują jedynie uczestnikom konkursu. Reklamacje można składać
listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub e-mailem na adres:
ribena@ribena.pl.

20. Pisemna reklamacja winna zawierać : imię i nazwisko, adres do doręczeń
korespondencji składającego reklamację, zwięzły opis i powód reklamacji.
Organizator rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

III. DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. organizator konkursu informuje, że
administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator konkursu
– wykonuje PHU RIBENA MICHAŁ KUCZKOWSKI z siedzibą Wygoda Sierakowska
208, 83-340 Sierakowice, wpisany do CEIDG pod numerem NIP: 589-173-29-53,
REGON: 192669270  (dalej jako „Administrator”).

2. Organizator konkursu przetwarza dane osobowe uczestników konkursu z uwagi na
uzasadniony prawny interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w celu
organizacji konkursu pod nazwą „ Najwyższy Paragon ” i ewentualnego
wykorzystania danych osobowych w celu przekazania nagród lub rozpoznania
reklamacji. Zgromadzone dane osobowe uczestników konkursu przechowywane
będą przez okres do dnia 31 grudnia 2022 r.

3. Nagrodzony uczestnik konkursu przy odbiorze nagrody wyraża zgodę na
wykorzystanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miejscowości
zamieszkania oraz wizerunku do wykorzystania przez organizatora konkursu w
celach marketingowych w postaci publikacji wskazanych danych osobowych do
publicznej wiadomości w celu ogłoszenia wyników konkursu.

4. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane innym podmiotom.
W każdym momencie uczestnikom konkursu przysługuje prawo:

● dostępu do swoich danych osobowych,
● do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
● prawo do przenoszenia danych,
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● prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym
zostały one udostępnione,

● prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania
przyczyny,

● prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu
bezpośredniego,

w przypadku wyrażenia zgody marketingowej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
do dnia jej cofnięcia,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uczestnik
konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.


