
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Organizatorem konkursu „Krzyżówka z OSPEL-em”, zwanego dalej 
„Konkursem”, jest Ospel S.A. z siedzibą w Wierbce (42-436) przy ul. Głównej 
128, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098682 
o numerze NIP 6490010864, zwana dalej „Organizatorem”. 

 Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym 
zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani 
stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem 
URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”), ani z nim związany. 

 Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego 
Uczestnika. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg 
Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować 
wyłącznie do Organizatora. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa 
odpowiedzialność za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił Facebook w 
sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
Uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako 
podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu 

 „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. 
Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w 
Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi a nie 
Facebookowi. 

 Konkurs jest prowadzony na Stronie Organizatora na Facebooku pod adresem 
URL: https://www.facebook.com/OspelIdealnePolaczenie/ (dalej: „Fanpage” 
lub „Ospel – Idealne Połączenie”) 

 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) 
i przepisami prawa polskiego. 

 Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa 
(„Komisja Konkursowa") powołana przez Organizatora. 

§ 2 UCZESTNICY 

 Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny 

 Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 3 i 4 poniżej – może być osoba fizyczna, która: 

 ukończyła 18. rok życia; 

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 spełni warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 2 Regulaminu. 
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 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub 
przedstawiciele Organizatora lub dystrybutorów produktów Organizatora ani 
członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby 
Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców 
małżonka, małżonków rodzeństwa, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia z wyżej wymienionymi osobami, zaś za pracowników 
uważa się: wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się 
czynności odpowiednio na rzecz Organizatora lub dystrybutora produktów 
Organizatora, niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest 
wykonywana. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem lub 
też z regulaminem Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy: 

 podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 
z zasadami Facebooka; 

 podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich; 

 tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia 
weryfikacji wieku; 

 nie ukończyli 18 lat. 

§ 3 CZAS I WARUNKI KONKURSU 

 Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.07.2019 r. i trwa do odwołania („Czas Trwania 
Konkursu”). 

 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest:  
zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu; 
wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3 poniżej. 

 Zadanie Konkursowe polega na ręcznym rozwiązaniu krzyżówki oraz 
przesłaniu zdjęcia ręcznie rozwiązanej krzyżówki wraz z wpisanym hasłem w 
wiadomości prywatnej za pośrednictwem Fanpage na portalu Facebook. 

 Jeden Uczestnik może zgłosić tylko raz rozwiązanie Zadania. 

 Liczy się kolejność zgłoszeń 

 Zamieszczanie przez Uczestnika w wiadomości treści o charakterze 
bezprawnym jest zakazane. 

 Przesłanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 
Konkursu i wyrażeniem zgody, o której mowa § 5 Regulaminu. 

§ 4 KOMISJA KONKURSOWA 

 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w 
szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu 



oraz dokonania wyboru Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję 
Konkursową („Komisja Konkursowa”). 

 W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez 
Organizatora. 

§ 5 NAGRODY i LAUREACI 

 Laureat będzie uprawniony do otrzymania Nagrody po uprzednim przesłaniu,  
wypełnionego oświadczenia celem przekazania nagrody i celem identyfikacji 
tj.: 
 
- imię i nazwisko, 
- adres do wysyłki Nagrody, 
- oświadczenie o treści:  

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie oraz odebrania nagrody.” 

 Dane i oświadczenie należy przesłać na adres mailowy: 
promocja@ospel.com.pl  

 Laureat nie może wymienić Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Laureat nie 
może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną Nagrodę. 

 Laureaci zostaną również poinformowaniu w wiadomości prywatnej w serwisie 
Facebook.com o zwycięstwie. 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Ospel 
S.A. z siedzibą w Wierbce (42-436) przy ul. Głównej 128. 

 Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 
skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: iod@ospel.com.pl  

 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie  Art. 6 ust. 1 lit. A 
Ogólnego Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w celu 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wydania mu Nagrody 
przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia Konkursu.  

 Uczestnik posiada prawo do żądania dostępu do danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody. Podanie 
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danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne dla potrzeb 
wzięcia udziału w Konkursie. 

 Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym w formie profilowania 

 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 
niemożliwością uczestnictwa w Konkursie. 

  Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na opublikowanie 
(wyświetlanie) jego imienia i nazwiska lub pseudonimu – jeśli używa takiego w 
Profilu – oraz  zdjęcia profilowego (wizerunku) na Fanpage’u. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora, 
ponadto dostępny jest na profilu Facebookowym Ospel – Idealne Połączenie w 
notatkach. 

 Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym 
także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach promocyjnych lub 
reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążący jest jedynie 
niniejszy Regulamin. 

 Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego 
Regulaminu, a w szczególności nie podanie danych, podanie nieprawdziwych 
danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w 
związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia 
Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w 
przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami 
niniejszego Regulaminu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod 
warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 
Konkursie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą podane na Fanpage Ospel – 
Idealne Połączenie w notatkach. 

Wierbka, 11.07.2019 r. 

 


