
 

 

REGULAMIN KONKURSU „Spróbuj jaka dobra” 

 

1. [Definicje] 

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 

1.1. Konkurs pod nazwą „Spróbuj jaka dobra” organizowany jest w serwisie społecznościowym Instagram 

na zasadach określonych w Regulaminie. 

1.2. Podmiot Zlecający Konkurs: LOTTE Wedel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.  Zamoyskiego 28/30, 

03-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000340664, NIP: 5272613819, REGON: 142078650 

1.3. Organizator Konkursu: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą 

w Poznaniu, kod pocztowy: 61-626 , przy ul. Szelągowskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  - Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489569, numer 

NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300684897; 

1.4. Przyrzeczenie publiczne: Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumie-

niu art. 921 Kodeksu cywilnego. Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora Kon-

kursu. 

1.5. Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt 5 poniżej; 

1.6. Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt 6 poniżej; 

1.7. Influencer: osoba publikująca na swoim profilu na portalu społecznościowym Instagram Post konkur-

sowy; 

1.8. Post Konkursowy – post opublikowany przez Influencera na jego profilu na portalu społecznościo-

wym Instagram, w którym zawarte będzie pytanie konkursowe o treści „Napisz i kreatywnie uzasadnij 

z kim chcesz spróbować nowej mocno mlecznej czekolady od Wedla”. 

1.9. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu; 

1.10. Termin Konkursu: okres od dnia 15.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 r. do godziny 23:59, w którym od-

będzie się Konkurs. 

1.11. Zakończenie Konkursu: 40 dni od dnia zakończenia Terminu Konkursu, czas ten uwzględnia terminy 

wyłonienia zwycięzców, potwierdzenia danych oraz czas na złożenie reklamacji.  

Ponadto definicje innych pojęć wykorzystywanych w Regulaminie mogą być wskazane w treści Regulaminu.  

 

2. [Zasięg Konkursu] 

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Instagram w Okresie Konkursu. 

2.2. Konkurs dzieli się na następujące etapy: 

a) I etap – zgłoszenie się do Konkursu poprzez udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe 

„Napisz i kreatywnie uzasadnij z kim chcesz spróbować nowej mocno mlecznej czekolady od We-

dla” w ciągu 24 godzin od momentu publikacji Postu konkursowego czasie trwania Okresu Kon-

kursu („Zgłoszenie”); 

b) II etap – wyłonienie Zwycięzców Konkursu przez Jury Konkursowe następuje w terminie do 7 dni 

roboczych po zakończeniu Okresu Konkursu. 

 

3. [Jury Konkursowe] 

3.1. W skład Jury Konkursowego wchodzą trzy osoby – Influencer, na którego profilu w portalu społeczno-

ściowym pojawi się Post Konkursowy oraz po jednej osobie wyznaczonej przez Podmiot Zlecający Kon-

kurs, Organizatora Konkursu. 
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3.2. Jury Konkursowe wybierze po 50 najciekawszych Zgłoszeń konkursowych pod każdym z Postów Kon-

kursowych zamieszczonych przez Influencerów i zdecyduje o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Regulaminie. 

3.3. Jeżeli nie zostanie wybrana przez Jury Konkursowe wystarczająca ilość najciekawszych Zgłoszeń kon-

kursowych, to pula nagród, która pozostała z tego dnia, przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

3.4. Niezależnie od pkt 3.2. powyżej, Jury Konkursowe jest podmiotem nadzorującym Konkurs i rozstrzyga 

wszelkie kwestie związane z jego organizacją, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.  

 

4. [Zasady Konkursu] 

4.1. Konkurs polega na wysłaniu Zgłoszenia poprzez udzielenie kreatywnej odpowiedzi na otwarte pytanie 

konkursowe „Napisz i kreatywnie uzasadnij z kim chcesz spróbować nowej mocno mlecznej czekolady 

od Wedla” znajdujące się pod jednym z 16 Postów Konkursowych publikowanych przez różnych Influ-

encerów na portalu społecznościowym Instagram. Zbieranie Zgłoszeń trwa 24 godziny od momentu 

publikacji każdego z Postów Konkursowych. Ze wszystkich Zgłoszeń konkursowych będą wyłonione naj-

lepsze na zasadach określonych w Regulaminie. 

4.2. Jeden Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną ilość Zgłoszeń do Konkursu, jednakże może uzyskać 

nagrodę tylko raz. 

4.3. Jury Konkursowe wybierze po 50 najciekawszych odpowiedzi na pytanie otwarte pod każdym z Postów 

Konkursowych i przyzna ich autorom nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Po-

nadto Jury przyzna  nagrody również osobom wskazanym przez Zwycięzców w komentarzu pod Postem 

Konkursowym. Zwycięzca może wskazać w komentarzu wyłącznie jedną osobę.  

4.4. Przebieg I etapu Konkursu: 

a) Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która wysłała Zgłoszenie konkursowe pod Postem 

Konkursowym, z zastrzeżeniem pkt 5.1. Regulaminu; 

b) Uczestnik Konkursu musi udzielić kreatywnej odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe „Napisz 

i kreatywnie uzasadnij z kim chcesz spróbować nowej mocno mlecznej czekolady od Wedla”; 

c) Uczestnik Konkursu może oznaczyć 1 (jedną) osobę, która dzięki niemu również może zostać na-

grodzona. 

4.5. Przebieg II etapu Konkursu: 

a) Jury Konkursowe wyłoni po 50 najciekawszych jego zdaniem Zgłoszeń, będących odpowiedziami 

na pytanie otwarte pod każdym z Postów Konkursowych, udzielonych w ciągu 24 godzin od mo-

mentu  publikacji Posta Konkursowego w Terminie Konkursu, które zostaną zwycięskimi i nagro-

dzonymi Zgłoszeniami; 

b) Jury Konkursowe nagrodzi ponadto po 50 osób wskazanych przez Zwycięzców w komentarzach 

pod każdym z Postów Konkursowych, zawierających Zgłoszenie konkursowe; 

c) Przy podejmowaniu decyzji Jury Konkursowe kieruje się subiektywną oceną w oparciu o kryterium 

pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności z tematyką Konkursu; 

d) Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej i w stosunku do 

każdego Zwycięzcy Konkursu zostanie podana przez Zlecającego konkurs za pomocą wiadomości 

prywatnej na portalu społecznościowym Instagram, w terminie wskazanym w pkt 1.10 niniejszego 

Regulaminu. 

 

5. [Uczestnicy Konkursu] 

5.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,  posiadająca pełną zdol-

ność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczpospolitej 

Polskiej (działająca jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego).  

5.2. Wysłanie Zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zgłoszenie 

udziału w Konkursie  oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie,  
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w szczególności potwierdza prawdziwość informacji podanych przez Uczestnika Konkursu zgodnie z ust. 

5.1 powyżej.  

5.3. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad uczciwego współzawodnictwa pod rygorem wykluczenia  

z uczestnictwa w Konkursie decyzją Jury Konkursowego. 

5.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Influencera, Organizatora oraz Podmiotu Zlecającego 

Konkurs, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstęp-

nych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających.  

5.5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Konkurs prowadzony jest w celu promocji 

marki E.Wedel. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych 

w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator 

będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. 

5.6. Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności: 

a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Konkursu, w szczególności naruszenia 

pkt. 11.1 Regulaminu; 

b) naruszenia związane z zamieszczaniem Zgłoszeń określone w pkt 5.7 Regulaminu; 

c) naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie, o których mowa 

w pkt 4.4 i 5.1.- 5.2. Regulaminu;  

d) naruszenia związane z nieposiadaniem przez Uczestnika majątkowych i osobistych praw autorskich 

do Zgłoszenia; 

5.7. Zabronione jest w ramach Konkursu i w ramach korzystania z portalu społecznościowego Instagram 

dostarczanie treści, w tym Zgłoszeń do Konkursu, które: 

a) byłyby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi 

(np. zawierały treści pornograficzne, obsceniczne, rasistowskie, propagujące przemoc lub nawołu-

jące do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, 

przynależność państwową, orientację seksualną);  

b) naruszałby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, 

tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste 

osób trzecich lub prawo do prywatności; 

c) zawierałyby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Konkursu nie jest 

uprawniony; 

d) obrażałyby uczucia religijne lub bezwyznaniowość,  

e) propagujące ideologię narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub inną ideologię totali-

tarną; 

f) byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, 

zawierałyby treści wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe; 

g) sugerowałyby, instruowały lub zachęcały do działań niezgodnych z prawem; 

h) miałyby na celu promocję produktów lub usług inne, niż oferowane przez LOTTE Wedel sp. z o.o. 

lub zawierające antyreklamę LOTTE Wedel sp. o.o. lub jego produktów i usług. 

i)   podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług;  

j) naruszałyby prawa lub dobre osobiste  Podmiotu Zlecającego Konkurs lub innych osób,  w tym 

innych Uczestników Konkursu. 

5.8. O kwalifikacji treści podawanych w Konkursie do jednej z kategorii zabronionych powyżej wskazanych 

decyduje Jury Konkursowe. 

5.9. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności, co następuje: 

a) jest twórcą treści zgłoszonej w Konkursie, przy czym przez treści w rozumieniu niniejszego Regula-

minu uważa się całokształt wypowiedzi określonej jako odpowiedź na pytanie otwarte, w szczegól-

ności bez względu na formę wypowiedzi (słowną, graficzną); 
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b) przysługuje mu do nadesłanej treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorskie (osobiste oraz 

majątkowe); 

c) wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie oraz przyjmuje do wiadomości 

informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych do celów związanych z organizacją i prze-

prowadzeniem Konkursu; 

d) udziela Organizatorowi Konkursu oraz Podmiotowi Zlecającemu Konkurs niewyłącznej licencji do 

korzystania ze zgłoszonej w Konkursie treści: w całości, w części lub w wybranych fragmentów, 

w zamian za udział w Konkursie, na zasadach poniżej opisanych: 

− bez ograniczeń co do miejsca, w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet; 

− na czas nieograniczony od momentu zgłoszenia treści; 

− bezwarunkowo; 

− na następujących polach eksploatacji, zawsze wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu: 

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych 

fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz 

do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywa-

nia w archiwach i pamięci komputerowej; 

• w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części lub wybranych utworów, 

w tym publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym tj. udostępniania w sieci 

Internet,  

e) udziela Organizatorowi Konkursu oraz Podmiotowi Zlecającemu Konkurs nieodpłatnej zgody na 

opracowanie treści Zgłoszenia (przeróbkę, opracowanie) oraz jej rozpowszechnianie, w każdym 

wypadku na zasadach powyżej opisanych. 

 

6. [Zwycięzcy Konkursu] 

6.1. Zwycięzcami Konkursu jest łącznie 1600 osób, w tym 800 Uczestników Konkursu, po 50 Uczestników 

pod każdym z Postów Konkursowych, którzy wysłali najciekawsze Zgłoszenia według Jury Konkurso-

wego, oraz 800 osób wskazanych przez Zwycięzców, po 50 pod każdym z Postów konkursowych, któ-

rym to osobom zostanie przyznana nagroda. 

6.2. Podmiot zlecający poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców wiadomością prywatną wysłaną za pośred-

nictwem portalu społecznościowego Instragram, po zakończeniu Konkursu zgodnie z pkt. 1.10. Infor-

macja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie dane o przyznaniu nagrody, jednora-

zowy kod do prostej strony internetowej z formularzem, w którym Zwycięzca wskazuje dane swoje oraz 

osoby, o której wspomniał w Zgłoszeniu konkursowym. 

6.3. Każdy Zwycięzca Konkursu musi uzupełnić formularz, o którym mowa w pkt 6.2. w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania wiadomości o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Zwycięzca Konkursu musi 

podać: 

a) imię i nazwisko; 

b) adres do wysyłania nagrody; 

c) numer telefonu 

d) imię i nazwisko oraz dane adresowe osoby, którą oznaczył w poście konkursowym, 

6.4. Zwycięzcą może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt 5 oraz pkt 6.3 Regu-

laminu. Jury Konkursowe może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku stwierdzenia, że osoba uczestnicząca w Kon-

kursie nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 5 powyżej lub w przypadku stwierdzenia, że Uczest-

nik Konkursu lub Zwycięzca w sposób wskazany w pkt 5.6 powyżej naruszył niniejszy Regulamin, Jury 

Konkursowe może zdecydować o wykluczeniu go z Konkursu.  
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7. [Nagrody w Konkursie] 

7.1. W Konkursie można otrzymać jedną nagrodę, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym Regula-

minem. 

7.2. Nagrodą jest zestaw 22 czekolad Mocno mlecznych 80g od E.Wedel. 

7.3. W celu odbioru nagrody Uczestnik, którego Zgłoszenie otrzymało nagrodę musi uzupełnić formularz  

Zwycięzcy znajdujący się pod linkiem zamieszczonym w wiadomości prywatnej potwierdzającej wy-

graną wysłanej przez Podmiot zlecający. 

7.4. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne. 

7.5. Wydanie nagród Zwycięzcom nastąpi po udzieleniu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody infor-

macji, w tym w szczególności podaniu danych adresowych, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji 

o wygranej, jednak nie później niż do dnia 08.11.2020 roku. 

7.6. W wypadku, gdy Zwycięzca bądź osoba, która dokonała zgłoszenia, które otrzymało nagrodę, nie poda 

prawidłowych danych niezbędnych do wydania Nagród, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru 

innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowień Regu-

laminu albo nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.  

7.7. Jedna osoba może uzyskać tylko jedną nagrodę. 

 

8. [Dane osobowe] 

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Pod-

miot Zlecający Konkurs – LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-801) przy ul. Zamoyskiego 

28/30, adres e-mail: dane.osobowe@wedel.pl (Administrator). 

8.2. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące zwykłe kategorie danych osobowych Uczestni-

ków: 

a) imię i nazwisko (o ile ujawnione zostało na portalu społecznościowym Instagram), 

b) nick na portalu społecznościowym Instagram 

w przypadku Zwycięzców dodatkowo także: 

c) imię i nazwisko, 

d) numer telefonu, 

e) dane adresowe niezbędne do wysłania Nagród, 

f) imię i nazwisko oraz dane adresowe osób wskazanych przez Zwycięzcę. 

8.3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: zgody udzielonej przez Uczestnika - dla celów związa-

nych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w wydania nagród (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych 

(RODO), oraz do wykonania obowiązków prawnych Administratora – dla udokumentowania wyników 

Konkursu, w tym rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i 

rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO). 

8.4. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje Regulamin Konkursu i zamieszczając odpowiedź pod 

Postem Konkursowym tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych 

osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie cofnięta, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; 

zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy: konkurs@wedel.pl. 

8.5. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale odmowa podania da-

nych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie lub rozpatrzenie reklamacji.  

8.6. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w 

przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych 

w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać wysyłając stosowne żądanie na adres e-

mail Administratora: konkurs@wedel.pl lub dane.osobowe@wedel.pl. 

mailto:dane.osobowe@wedel.pl
mailto:konkurs@wedel.pl
mailto:konkurs@wedel.pl
mailto:dane.osobowe@wedel.pl
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8.7. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8.8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez okres 

niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, w tym reklamacji, to jest przez okres 6 lat. Dane Laurea-

tów Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Konkurs zakończył 

się, w celu udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

8.9. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są podejmowane w sposób zautoma-

tyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu. 

8.10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodar-

czego ani do organizacji międzynarodowych. 

8.11. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane Organizatorowi Konkursu, tj. GoldenSubmarine sp. 

z o.o. sp.k., w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także in-

nym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, tj. podmiotom pomagającym w prze-

prowadzeniu Konkursu, np. świadczącym usługi IT, usługi kurierskim, doradcom podatkowym i praw-

nym. 

8.12. Szczegółowa klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje 

się Stronie internetowej Konkursu pod linkiem: https://wedel.pl/uploads/media/de-

fault/0001/03/472cdd9453573a7d0a1933240c9bdfaea4bf9330.pdf  

 

9. [Reklamacje] 

9.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręcze-

nia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu. Reklamacje powinny zawierać dane osoby 

składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres e-mail) oraz wskazanie 

przyczyny reklamacji (uzasadnienie) i treść żądania. Reklamacje należy przesłać listownie na adres Or-

ganizatora, tj.: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K, lub na adres email 

konkurs@wedel.pl z dopiskiem „Spróbuj jaka dobra” oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na 

który Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację. 

9.2. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wska-

zany przez Uczestnika w treści reklamacji. 

9.3. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa po-

wszechnie obowiązującego. 

9.4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości do-

chodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem 

powszechnym.  

 

10. [Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu] 

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, siedzibie Podmiotu Zlecającego Konkurs oraz na 

stronie internetowej:  

https://wedel.pl/uploads/media/default/0001/03/5f98daf08832676e8afe195143ca2e3bb47d29b3.pdf  

 

 

11. [Postanowienia końcowe] 

11.1. Uczestnik zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób sprzeczny z prawem, treścią 

Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w przebieg Konkursu będą 

uważane w szczególności wszelkie działania, które naruszały będą jego zasady oraz przebieg zamie-

rzony przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, niewyko-

rzystywania skryptów, nieingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez 

https://wedel.pl/uploads/media/default/0001/03/472cdd9453573a7d0a1933240c9bdfaea4bf9330.pdf
https://wedel.pl/uploads/media/default/0001/03/472cdd9453573a7d0a1933240c9bdfaea4bf9330.pdf
mailto:konkurs@wedel.pl
https://wedel.pl/uploads/media/default/0001/03/5f98daf08832676e8afe195143ca2e3bb47d29b3.pdf
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Organizatora narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania in-

nych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Konkursie. 

11.2. W przypadku zmiany adresu e-mail bądź numeru telefonu podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobo-

wiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: kon-

kurs@wedel.pl. 

11.3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym momencie, poprzez wysłanie e-maila na 

adres konkurs@wedel.pl. z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, podanego przez Uczestnika 

podczas zgłoszenia, wskazując swój nikt na portalu społecznościowym Instagram. Po otrzymaniu 

oświadczenia o rezygnacji z Konkursu Organizator usunie odpowiedź nadesłaną przez osobę rezygnu-

jącą z udziału w Konkursie. 

11.4. Organizator uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod 

warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy 

zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym 

Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Kon-

kursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik 

ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. 

11.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Re-

gulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

 

mailto:konkurs@wedel.pl

