REGULAMIN GŁOSOWANIA
ORAZ
REGULAMIN KONKURSU DLA GŁOSUJĄCYCH
w konkursie pod nazwą „Mistrzostwa Polski w grillowaniu"

Definicje
Użytym w treści niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane
poniżej:
1. „Organizator” – Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, (adres: ul.
Opolska 22, 40-084 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374678, NIP:
4970063144, REGON: 080287781, kapitał zakładowy 156 980 750, 00 zł (wpłacony w
całości), nr BDO : 000037671.
2. „Realizator” - spółka pod firmą OS3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z
siedzibą w Warszawie, 00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II nr 27, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000203860, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca NIP
642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404 000 złotych,
organizująca Konkurs na zlecenie Organizatora.
3. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu dla Głosujących, wiążący dla Organizatora,
Realizatora, Komisji Konkursowej oraz Głosujących, reguluje zasady i warunki Głosowania
oraz Konkursu dla Głosujących, w szczególności określając warunki uczestnictwa w
Konkursie dla Głosujących, prawa i obowiązki Organizatora i Realizatora oraz prawa i
obowiązki Głosujących w związku z ich udziałem w Konkursie.
4. „Konkurs” – Konkurs pod nazwą „Mistrzostwa Polski w grillowaniu" realizowany przez
Realizatora na zlecenie Organizatora, w okresie i na warunkach opisanych w treści
regulaminu
przedmiotowego
Konkursu
udostępnionego
pod
linkiem:
https://mistrzostwagrillowania.pl/regulamin .
5. „Głosowanie” – część I Etapu Konkursu „Mistrzostwa Polski w grillowaniu”, prowadząca
do wyłonienia Drużyn - finalistów przedmiotowego Konkursu.
6. „Głosujący” – internauta, który oddaje swój głos w Konkursie (w Głosowaniu), spełniający
warunki do oddania głosu, opisane w § 6 Regulaminu.
7. „Konkurs dla Głosujących” – konkurs opisany niniejszym Regulaminem.
8. „Strona konkursowa’ lub zamiennie „LP” – landing page dedykowany Konkursowi i
Konkursowi dla Głosujących, pod domeną https://mistrzostwagrillowania.pl .
9. „Laureat” – zwycięzca Konkursu dla Głosujących (zadania „Ty decydujesz” lub/oraz
zadania „Dołącz do Drużyny”).
10. „Drużyna” – grupa uczestników Konkursu, pod nazwą „Mistrzostwa Polski w grillowaniu"
rywalizująca o zwycięstwo w przedmiotowym Konkursie.
11. „Komisja Konkursowa” - powołana przez Organizatora komisja konkursowa,
sprecyzowana w § 4 Regulaminu.
12. „Nagroda” - przewidziane w Konkursie dla Głosujących Nagrody dla Laureatów, opisane w
§ 13 Regulaminu.
13. "Rozporządzenie" lub zamiennie "RODO" - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 1.
Postanowienia ogólne

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie dla Głosujących oraz zasady jego
przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego.
Konkurs dla Głosujących opisany niniejszym Regulaminem jest konkursem towarzyszącym
Konkursowi pod nazwą „Mistrzostwa Polski w grillowaniu”; Głosowanie prowadzi do
wyłonienia 2 (dwóch) Drużyn do uczestnictwa w finale Konkursu, na zasadach opisanych w
§ 9 regulaminu Konkursu pod nazwą „Mistrzostwa Polski w grillowaniu” w zw. z
postanowieniami § 7 niniejszego Regulaminu.
Konkurs dla Głosujących odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Zasady Konkursu dla Głosujących określone są w niniejszym Regulaminie.
Treść Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym na Stronie
konkursowej, począwszy od dnia rozpoczęcia Głosowania tj. od 16 maja 2022r. Ponadto,
Regulamin może zostać przesłany przez Realizatora zainteresowanemu e-mailem na wniosek
zainteresowanego skierowany na adres e-mail mistrzostwa@os3.pl lub pocztą, na pisemną
prośbę wnioskodawcy skierowaną do Realizatora (00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II
nr 27) wraz z zaadresowaną zwrotnie kopertą z naklejonym znaczkiem pocztowym o
wartości umożliwiającej przesłanie Regulaminu.
Prawo udziału w Głosowaniu przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie
warunki oddania głosu w Głosowaniu, wskazane w § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu.
Prawo udziału w Konkursie przysługuje Głosującym tj. osobom, o którym mowa w ust. 6
poprzedzającym, które oddały swój głos w Głosowaniu i spełniają wszystkie warunki
uczestnictwa w Konkursie dla Głosujących, wskazane w § 6 ust. 2 - 5 Regulaminu.
Głosujący swobodnie decyduje o udziale w Konkursie, w tym w danej jego części (zadaniu
„Ty decydujesz” oraz/lub zadaniu „Dołącz do Drużyny”) i w konsekwencji o rywalizacji o
Nagrody przewidziane dla Głosujących, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 – 5
Regulaminu.
Informacje o Konkursie dla Głosujących zawarte w jakichkolwiek materiałach
informacyjnych i promocyjnych mają jedynie charakter pomocniczy; zakres uprawnień
i obowiązków Głosującego oraz Organizatora i Realizatora określa Regulamin.
Celem Konkursu dla Głosujących jest realizacja Etapu Konkursu „Mistrzostwa Polski w
grillowaniu”, promocja przedmiotowego Konkursu oraz umożliwienie zdobycia Nagród
przyrzeczonych w Konkursie dla Głosujących.
Zasady ustalania wyników Konkursu dla Głosujących oraz przyznawania Nagród opisane są
w § 8 - § 12 Regulaminu.
Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie stanowi gry
hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach hazardowych, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą hazardową w
rozumieniu powołanej ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 888 z późn. zm.).
Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 ustawy Kodeks
cywilny ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
§ 2.
Zasady ogólne, obszar

1. Głosowanie oraz Konkurs dla Głosujących zostaną zrealizowane za pośrednictwem Internetu,
Strony konkursowej. Głosowanie oraz Konkurs dla Głosujących odbywa się na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru Internetu.
2. Głosowanie oraz Konkurs dla Głosujących są skierowane do użytkowników Strony
konkursowej, spełniających kryteria udziału w Głosowaniu, opisane w § 6 Regulaminu.
3. Udział w Głosowaniu oraz udział w Konkursie dla Głosujących jest dobrowolny, z
uwzględnieniem postanowień ust. 2 powyżej.
4. Każdy Głosujący może swobodnie postanowić o udziale w Konkursie dla Głosujących lub o
nieuczestniczeniu w Konkursie dla Głosujących (wyłącznie oddanie głosu w Głosowaniu).
5. Jednocześnie każdy Głosujący może swobodnie postanowić o udziale w Konkursie dla
Głosujących w zakresie realizacji zadania konkursowego pod tytułem „Ty decydujesz” lub w

zakresie realizacji zadania konkursowego pod tytułem „Dołącz do Drużyny”, lub realizacji
obu powołanych zadań (lub żadnego z nich w myśl postanowień ust. 4 poprzedzającego).
6. Każdy z Uczestników Konkursu dla Głosujących może tylko jednokrotnie wykonać każde z
zadań konkursowych (jeden raz - zadanie konkursowe pod tytułem „Ty decydujesz” i jeden
raz - zadanie konkursowe pod tytułem „Dołącz do Drużyny”).
7. Głosujący może w każdym momencie poinformować Organizatora o rezygnacji z
uczestnictwa w Konkursie dla Głosujących. Rezygnacja może zostać złożona w dowolny
sposób dostatecznie wyrażający oświadczenie woli Głosującego, w tym w szczególności:
pisemnie lub wiadomością e-mail na adres: mistrzostwa@os3.pl. Rezygnacja pozostaje bez
wpływu na głos oddany w Głosowaniu przez Głosującego. Rezygnacja zgłoszona po
wyłonieniu Laureata (w przypadku gdy rezygnacja pochodzi od Laureata) jest jednoznaczna
z rezygnacją z uprawnienia do Nagrody.
8. Internauci mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Głosowania oraz Konkursu dla
Głosujących i jego przebiegu wysyłając e-mail pod adres mistrzostwa@os3.pl.
§ 3.
Dostęp do Strony konkursowej
Do korzystania ze Strony konkursowej niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka
internetowa w swoich najwyższych, stabilnych wersjach dostępnych na rynku polskim,
między innymi:
a) Google Chrome,
b) Fire Fox,
c) Microsoft Edge,
d) Opera,
e) Safari,
f) w przypadku przeglądarek internetowych innych dostawców funkcjonalności
Strony konkursowej mogą być ograniczone.
2. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawiera zamieszczona na Stronie konkursowej
"Polityka Plików Cookies".
1.

§4
Komisja Konkursowa
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu dla Głosujących pieczę sprawuje powołana przez
Organizatora Komisja Konkursowa – w składzie 5 (pięciu) osób, składająca się z
przedstawicieli Organizatora i Realizatora, której zadaniem jest kontrola i nadzorowanie
prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu dla Głosujących, ocena prawidłowości
zgłoszeń do Konkursu dla Głosujących oraz wyłonienie Laureatów.
§ 5.
Termin
1.
2.

3.

4.

Głosowanie odbywa się w okresie od 16 maja 2022r. do 12 czerwca 2022r. godz. 23.59.
Konkurs dla Głosujących odbywa się w okresie, odpowiednio:
a) w zakresie realizacji zadania konkursowego pod tytułem „Ty decydujesz” – w okresie
Głosowania tj. w okresie od 16 maja 2022r. do 12 czerwca 2022r. godz. 23.59.
Okres opisany zdaniem poprzedzającym nie uwzględnia okresu wyłaniania Laureatów,
wydawania Nagrody i okresu reklamacji;
b) w zakresie realizacji zadania konkursowego pod tytułem „Dołącz do Drużyny” –
w okresie od 13 czerwca 2022r. (od momentu opublikowania na Stronie konkursowej
informacji o dwóch Drużynach zakwalifikowanych do Finału Konkursu) do dnia
21 czerwca 2022r.
Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dla Głosujących w zakresie realizacji zadania
konkursowego pod tytułem „Ty decydujesz” przyjmowane będą w okresie opisanym w ust.
2 pkt a) zdanie pierwsze powyżej tj. od 16 maja 2022r. do 12 czerwca 2022r. godz. 23.59.
Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dla Głosujących w zakresie realizacji zadania

5.

6.

7.

konkursowego pod tytułem „Dołącz do Drużyny” przyjmowane będą w okresie opisanym
w ust. 2 pkt b) zdanie pierwsze powyżej tj. od 13 czerwca 2022r. (od momentu
opublikowania na Stronie konkursowej informacji o dwóch Drużynach zakwalifikowanych
do Finału Konkursu) do dnia 21 czerwca 2022r. godz. 23.59.
Wyłonienie przez Komisję Konkursową Laureatów Konkursu dla Głosujących w zakresie
realizacji zadania konkursowego pod tytułem „Ty decydujesz” nastąpi w dniu 14 czerwca
2022r.
Wyłonienie przez Komisję Konkursową Laureatów Konkursu dla Głosujących w zakresie
realizacji zadania konkursowego pod tytułem „Dołącz do Drużyny” nastąpi w dniu 22
czerwca 2022r.
Ogłoszenie wyników Konkursu dla Głosujących (Laureatów Nagrody) nastąpi w terminach
opisanych odpowiednio w ust. 5 i 6 powyżej na Stronie konkursowej. Ponadto, Laureat
otrzyma powiadomienie o wygranej w wiadomości e-mail skierowanej do Laureata z emaila mistrzostwa@os3.pl na adres e-mail Laureata podany przez niego w procesie
Głosowania.
§ 6.
Uczestnictwo w Głosowaniu/Uczestnictwo w Konkursie dla Głosujących

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Udział w Głosowaniu oraz w Konkursie dla Głosujących jest nieodpłatny.
Prawo udziału w Głosowaniu przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w
Głosowaniu, wskazane w ust. 3 poniżej.
W Głosowaniu może wziąć udział osoba fizyczna - będąca konsumentem w rozumieniu art.
221 ustawy Kodeks cywilny - która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca
łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 16 rok życia przy czym w związku z obowiązującą regulacją prawną w
przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej Organizator wymaga,
by każda czynność osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej konieczna do
udziału w Głosowaniu (w tym zgłoszenie i oddanie głosu) była dokonana za
wiedzą i zgodą opiekuna prawnego;
b) posiada dostęp do Internetu oraz do Strony konkursowej;
c) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała postanowienia Regulaminu.
W Konkursie dla Głosujących może wziąć udział osoba fizyczna - będąca konsumentem w
rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny - która zapozna się z niniejszym Regulaminem,
spełniająca łącznie następujące warunki:
a) spełnia warunki oddania głosu, opisane w ust. 3 poprzedzającym;
b) posiada adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
c) nie podlega wykluczeniu udziału w Konkursie dla Głosujących, zgodnie z
postanowieniami ust. 5 poniżej.
W Konkursie dla Głosujących nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami (przy
czym pojęcie pracowników obejmuje zatrudnienie rozumiane jako w szczególności stosunek
pracy, stosunek zlecenia, stosunek wynikający z umowy o dzieło oraz stosunek wynikający z
innej podobnej umowy, w tym również stosunek o świadczenie usług zawierany przez
pracownika prowadzącego działalność gospodarczą), właścicielami lub członkami organów
statutowych Organizatora, Realizatora, Komisji Konkursowej jak również najbliżsi
członkowie rodzin tych osób. Przez najbliższych członków rodzin rozumie się małżonków,
zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.
Zgłoszenie udziału w Głosowaniu oraz w Konkursie dla Głosujących musi być dokonane w
sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia
udziału spowoduje jego nieważność.
§ 7.
Głosowanie

1.

Głosowanie Internautów odbywa się w terminie od 16 maja 2022r. do 12 czerwca 2022r.

Głosowanie ma na celu wyłonienie 2 (dwóch) Drużyn do uczestnictwa w finale Konkursu
„Mistrzostwa Polski w grillowaniu”, na zasadach opisanych poniżej w zw. z
postanowieniami § 9 regulaminu Konkursu „Mistrzostwa Polski w grillowaniu”.
3. Internauci oddają swoje głosy na Drużyny na podstawie prezentowanych nagrań z realizacji
zadania konkursowego I Etapu Konkursu.
4. Uprawnionymi do Głosowania (oddania głosu na Drużyny) są osoby, o których mowa w § 6
ust. 3 niniejszego Regulaminu.
5. Oddanie głosu wymaga wskazania danych identyfikujących Głosującego tj.
 imię i nazwisko Głosującego;
 adres e-mail Głosującego;
oraz wyrażenia przez Głosującego zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
Głosowania zgodnie z klauzulą zgody zamieszczoną w formularzu głosowania (wyrażenie
zgody jest dobrowolne ale konieczne do oddania głosu w Głosowaniu).
6. Głosujący w procesie oddawania głosu ma możliwość zapisania się na listę subskrybentów
newslettera Organizatora - wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty
elektronicznej na podany adres e-mail informacji reklamowych, handlowych w zakresie
świadczonych usług oraz oferowanych towarów przez Organizatora, przy czym
przedmiotowa zgoda jest fakultatywna i nie wyrażenie przedmiotowej zgody nie
uniemożliwia udziału w Głosowaniu ani w Konkursie dla Głosujących.
7. Każdy Głosujący może oddać w Głosowaniu wyłącznie jeden głos (na jedną, wybraną przez
Głosującego, Drużynę).
8. Sumowane są wszystkie głosy oddane przez Głosujących w okresie Głosowania, przy czym
z uwzględnieniem zakazu korzystania z jakichkolwiek niedozwolonych metod gromadzenia
głosów (w tym podejmowanie prób złamania zabezpieczeń mechanizmu głosowania lub
znalezienia luk w systemie zabezpieczeń Strony konkursowej, korzystanie z narzędzi
pozwalających uzyskiwać wyniki w sposób zautomatyzowany, korzystanie z automatycznych
programów, skryptów etc. narzucających głosy, przekroczenie limitu oddawania głosu).
9. W przypadku gdy Organizator poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do naruszenia przez
uczestnika Konkursu „Mistrzostwa Polski w grillowaniu” lub osoby trzecie działające na
rzecz uczestnika Konkursu „Mistrzostwa Polski w grillowaniu” zasad gromadzenia głosów
(w szczególności naruszenie częstotliwości oddawania głosu, korzystanie z automatycznych
programów, skryptów, etc.) Organizator jest uprawniony do powzięcia, w porozumieniu z
weryfikacyjną Komisją Konkursową, decyzji bądź o umorzeniu głosów, co do których
istnieje podejrzenie o ich zgromadzeniu w sposób niedozwolony, bądź decyzji o
dyskwalifikacji danej Drużyny. Decyzja Organizatora w kwestii opisanej zdaniem
poprzedzającym jest wiążąca, przy czym uczestnikowi Drużyny/Drużynie przysługuje prawo
dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej na
drodze sądowej.
10. Celem Głosowania jest wyłonienie 2 (dwóch) Drużyn, zakwalifikowanych do finału
Konkursu „Mistrzostwa Polski w grillowaniu” - Drużyny rywalizują w Głosowaniu o zajęcie
dwóch pierwszych miejsc na liście rankingowej Drużyn.
11. Kryterium decydującym o powstaniu uprawnienia do zakwalifikowania się przez Drużynę do
finału Konkursu „Mistrzostwa Polski w grillowaniu” jest uzyskanie przez Drużynę takiej
ilości głosów Głosujących, która sklasyfikuje Drużynę na pierwszych dwóch miejscach listy
rankingowej Drużyn zgodnie z zasadą: im wyższa ilość uzyskanych w sposób zgodny z
Regulaminem głosów tym wyższa lokata, z uwzględnieniem postanowień ust. 12 poniżej.
12. W przypadku gdy dwie lub więcej Drużyn uzyskają identyczną ilość głosów, dla wyłonienia
dwóch Drużyn uprawnionych do udziału w finale Konkursu „Mistrzostwa Polski w
grillowaniu” zastosowanie znajduje kryterium dodatkowe – czas; w przypadku zbiegu ilości
głosów wyższą pozycję w rankingu uzyska Drużyna, która daną ilość głosów uzyskała we
wcześniejszym momencie.
2.

§ 8.
Konkurs dla Głosujących
1.

Konkurs dla Głosujących realizowany jest w dwóch odrębnych, kwalifikowanych odrębnie,
zadaniach konkursowych, odpowiednio:

a) zadanie konkursowe pod nazwą „Ty decydujesz”, którego zasady oraz sposób
wyłonienia Laureatów opisują postanowienia § 9 - § 10 niniejszego Regulaminu;
b) zadanie konkursowe pod nazwą „Dołącz do Drużyny”, którego zasady oraz sposób
wyłonienia Laureatów opisują postanowienia § 11 - § 12 niniejszego Regulaminu.
§ 9.
Konkurs – „Ty decydujesz”
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Głosujący, celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie dla Głosujących w
zakresie zadania konkursowego „Ty decydujesz” i w konsekwencji rywalizacji o Nagrody,
opisane w 13 ust. 3 Regulaminu, ma za zadanie spełnić (łącznie) następujące warunki:
a) wykonać pracę konkursową opisaną w ust. 2 poniżej; oraz:
b) dokonać zgłoszenia pracy konkursowej, o której mowa w ust. 2 poniżej, do udziału w
Konkursie dla Głosujących – zadaniu „Ty decydujesz” przez jej zamieszczenie przez
Głosującego - w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 Regulaminu - w formularzu
Głosowania.
Praca konkursowa zadania konkursowego „Ty decydujesz” zgodnie z założeniami Konkursu
dla Głosujących stanowić powinna autorską nazwę (tekst) dania Drużyny, na którą głosuje
Głosujący.
Praca konkursowa zgłoszona do udziału w Konkursie dla Głosujących w zakresie zadania
konkursowego „Ty decydujesz” w sposób opisany w ust. 1-2 powyżej, w okresie
przyjmowania zgłoszeń (§ 5 ust. 3 Regulaminu) uczestniczy w Konkursie dla Głosujących
„Ty decydujesz”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.
Kategorycznie zabronione jest zgłaszanie do udziału w Konkursie dla Głosujących prac
konkursowych – nazwy dania - zawierających jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym,
naruszających obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej,
wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficzne, pochwalające faszyzm,
nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa
innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe oraz dane osobowe lub dobra osobiste osób
trzecich. Naruszenie postanowień ustępu poprzedzającego skutkuje dyskwalifikacją
Głosującego z udziału w Konkursie dla Głosujących „Ty decydujesz”.
Zgłoszenie pracy konkursowej, opisanej powyżej (nazwa dania) przez Głosującego do
udziału w Konkursie dla Głosujących oznacza udzielenie Organizatorowi niewyłącznej
licencji na korzystanie z przedmiotowej pracy konkursowej przez Organizatora bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz bez odpłatności w związku z informacjami o
Konkursie „Mistrzostwa Polski w grillowaniu” na następujących polach eksploatacji:
utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone
rozpowszechnianie na Stronie konkursowej, na fanpage marki Duda, na profilu marki Duda
w serwisie społecznościowym Instagram, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne
odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet.
Organizator jest uprawniony do publikacji zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie dla
Głosujących „Ty decydujesz” prac konkursowych w myśl postanowień zdania
poprzedzającego.
Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie
własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody - praw autorskich do pracy konkursowej
(nazwy dania) nagrodzonej w Konkursie dla Głosujących, zadaniu „Ty decydujesz” bez
ograniczeń co do czasu i terytorium a nagrodzony uczestnik Konkursu dla Głosujących,
zadania „Ty decydujesz” (Laureat) przenosi na Organizatora wszelkie prawa do nagrodzonej
pracy konkursowej na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na
następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i
zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu
magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci
komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie,
nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem
satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach
materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w
tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie
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w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą
wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do pracy
konkursowej na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej w niniejszym ust.6.
Laureat wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich
zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji nagrodzonej pracy
konkursowej, zwanych dalej „opracowaniami”. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa
majątkowe do opracowań nagrodzonej pracy konkursowej dokonanych przez Organizatora
przysługiwać będą Organizatorowi. Laureat wyraża zgodę na korzystanie z opracowań i
rozporządzanie prawami do opracowań przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych powyżej w niniejszym ust.6. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe
przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie dla Głosujących.
Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich
praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców. Na wniosek Organizatora
(Realizatora działającego na zlecenie Organizatora) Laureat jest zobowiązany potwierdzić na
piśmie rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi.
Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich
w związku z pracą konkursową ponosi Głosujący uczestnik Konkursu dla Głosujących, który
dokonał zgłoszenia danej pracy konkursowej do Konkursu dla Głosujących.
§ 10.
Wybór Laureatów: Konkurs – „Ty decydujesz”

1.

2.

3.

4.

Spośród wszystkich prac konkursowych – nazw dań - zgłoszonych do uczestnictwa w
Konkursie dla Głosujących, zadaniu „Ty decydujesz” w okresie przyjmowania zgłoszeń w
sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu (§ 9 Regulaminu) Komisja Konkursowa
wyłoni w terminie wskazanym w § 5 ust. 5 Regulaminu 100 (stu) Laureatów Konkursu dla
Głosujących, zadania „Ty decydujesz” uprawnionych do otrzymania jednej z Nagród
przewidzianych w § 13 ust. 3 Regulaminu.
Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów dokonując oceny prac konkursowych –
nazw dań - z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność prac konkursowych z
tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość prac konkursowych, walory językowe
prac konkursowych. Laureatami zostaną wybrani uczestnicy Konkursu dla Głosujących,
zadania „Ty decydujesz”, których prace konkursowe w ocenie Komisji Konkursowej
spełniają wymienione kryteria w najwyższym stopniu.
W przypadku, gdy do udziału w Konkursie dla Głosujących, zadaniu „Ty decydujesz”
zostanie zgłoszonych mniej prac konkursowych spełniających kryteria opisane w § 9
Regulaminu niż ilość oferowanych Nagród, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu,
nieprzyznane Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące dla uczestników Konkursu dla Głosujących,
zadania „Ty decydujesz”, przy czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia swych
roszczeń na zasadach ogólnych.
§ 11.
Konkurs – „Dołącz do Drużyny”

1.

2.

Głosujący, celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie dla Głosujących w
zakresie zadania konkursowego „Dołącz do Drużyny” i w konsekwencji rywalizacji o
Nagrody, opisane w 13 ust. 4 Regulaminu, ma za zadanie spełnić (łącznie) następujące
warunki:
c) wykonać pracę konkursową opisaną w ust. 2 poniżej; oraz:
d) dokonać zgłoszenia pracy konkursowej, o której mowa w ust. 2 poniżej, do udziału w
Konkursie dla Głosujących – zadaniu „Dołącz do Drużyny” przez jej zamieszczenie
przez Głosującego - w terminie wskazanym w § 5 ust. 4 - w formularzu
udostępnionym w tym celu na Stronie konkursowej.
Praca konkursowa zadania konkursowego „Dołącz do Drużyny” zgodnie z założeniami

3.

4.

5.

6.

Konkursu dla Głosujących stanowić powinna autorski tekst Głosującego stanowiący
odpowiedź na pytanie: “Dlaczego właśnie Ty powinieneś dołączyć do Drużyny”, na którą
głosuje Głosujący.
Praca konkursowa zgłoszona do udziału w Konkursie dla Głosujących w zakresie zadania
konkursowego „Dołącz do Drużyny” w sposób opisany w ust. 1-2 powyżej, w okresie
przyjmowania zgłoszeń (§ 5 ust. 4 Regulaminu) uczestniczy w Konkursie dla Głosujących
„Dołącz do Drużyny”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.
Kategorycznie zabronione jest zgłaszanie do udziału w Konkursie dla Głosujących prac
konkursowych – tekstu, o którym mowa w ust. 2 powyżej - zawierających jakiekolwiek treści
o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści
rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficzne,
pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia
religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe oraz dane
osobowe lub dobra osobiste osób trzecich. Naruszenie postanowień ustępu poprzedzającego
skutkuje dyskwalifikacją Głosującego z udziału w Konkursie dla Głosujących „Dołącz do
Drużyny”.
Zgłoszenie pracy konkursowej, opisanej powyżej (tekst – ust. 2 powyżej) przez Głosującego
do udziału w Konkursie dla Głosujących oznacza udzielenie Organizatorowi niewyłącznej
licencji na korzystanie z przedmiotowej pracy konkursowej przez Organizatora bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz bez odpłatności w związku z informacjami o
Konkursie „Mistrzostwa Polski w grillowaniu” na następujących polach eksploatacji:
utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone
rozpowszechnianie na Stronie konkursowej, na fanpage marki Duda, na profilu marki Duda
w serwisie społecznościowym Instagram, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne
odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie w sieci Internet.
Organizator jest uprawniony do publikacji zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie dla
Głosujących „Dołącz do Drużyny” prac konkursowych w myśl postanowień zdania
poprzedzającego.
Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie
własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody - praw autorskich do pracy konkursowej
(tekstu – ust. 2 powyżej) nagrodzonej w Konkursie dla Głosujących, zadaniu „Dołącz do
Drużyny” bez ograniczeń co do czasu i terytorium a nagrodzony uczestnik Konkursu dla
Głosujących, zadania „Dołącz do Drużyny” (Laureat) przenosi na Organizatora wszelkie
prawa do nagrodzonej pracy konkursowej na wszelkich znanych polach eksploatacji, w
szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci
Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych,
filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach,
wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie,
nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub
bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny,
jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką,
wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie
w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie
w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania
zależnych praw autorskich do pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych powyżej w niniejszym ust.6. Laureat wyraża zgodę na dokonywanie przez
Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i
innych modyfikacji nagrodzonej pracy konkursowej, zwanych dalej „opracowaniami”.
Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do opracowań nagrodzonej pracy
konkursowej dokonanych przez Organizatora przysługiwać będą Organizatorowi. Laureat
wyraża zgodę na korzystanie z opracowań i rozporządzanie prawami do opracowań przez
Organizatora na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej w niniejszym ust.6.
Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej
Nagrody w Konkursie dla Głosujących. Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w
jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał
uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.
Na wniosek Organizatora (Realizatora działającego na zlecenie Organizatora) Laureat jest
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zobowiązany potwierdzić na piśmie rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi.
Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich
w związku z pracą konkursową ponosi Głosujący uczestnik Konkursu dla Głosujących, który
dokonał zgłoszenia danej pracy konkursowej do Konkursu dla Głosujących.
§ 12.
Wybór Laureatów: Konkurs – „Ty decydujesz”

1.

2.

3.

4.

Spośród wszystkich prac konkursowych – odpowiedzi na pytanie, zgodnie z postanowieniami
§ 11 ust. 2 Regulaminu - zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie dla Głosujących,
zadaniu „Dołącz do Drużyny” w okresie przyjmowania zgłoszeń w sposób zgodny z
postanowieniami Regulaminu (§ 11 Regulaminu) Komisja Konkursowa wyłoni w terminie
wskazanym w § 5 ust. 6 Regulaminu 2 (dwóch) Laureatów Konkursu dla Głosujących,
zadania „Dołącz do Drużyny” uprawnionych do otrzymania jeden z Nagród przewidzianych
w § 13 ust. 4 Regulaminu. Decydując o wyborze Laureatów Komisja Konkursowa decyduje
jednocześnie o przyznaniu danemu Laureatowi miejsca I-go (pierwszego) lub II-go
(drugiego).
Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów dokonując oceny prac konkursowych –
odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszego Regulaminu - z
uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność prac konkursowych z tematyką,
oryginalność, kreatywność i pomysłowość prac konkursowych, walory językowe prac
konkursowych. Laureatami zostaną wybrani uczestnicy Konkursu dla Głosujących, zadania
„Dołącz do Drużyny”, których prace konkursowe w ocenie Komisji Konkursowej spełniają
wymienione kryteria w najwyższym stopniu.
W przypadku, gdy do udziału w Konkursie dla Głosujących, do zadania „Dołącz do
Drużyny” zostanie zgłoszonych mniej prac konkursowych spełniających kryteria opisane w §
11 Regulaminu niż ilość oferowanych Nagród, o których mowa w § 13 ust. 4 Regulaminu,
nieprzyznane Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące dla uczestników Konkursu dla Głosujących,
zadania „Ty decydujesz”, przy czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia swych
roszczeń na zasadach ogólnych.
§ 13.
Nagrody

1. Łączna pula przyrzeczonych Nagród w niniejszym Konkursie dla Głosujących stanowi kwotę
17.046,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterdzieści sześć złotych 00/100) brutto.
2. W niniejszym Konkursie dla Głosujących ustanowiono odrębne Nagrody dla Laureatów
zadania „Ty decydujesz” oraz dla Laureatów zadania „Dołącz do Drużyny”, zgodnie z
postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej.
3. Nagrody dla Laureatów zadania „Ty decydujesz” wyłonionych przez Komisję Konkursową
zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu stanowi 100 (sto) nagród rzeczowych w postaci
tzw. zestawów grillowych (fartuch z narzędziami do grilla) o łącznej wartości jednego
zestawu 33,82 zł brutto - po jednej Nagrodzie rzeczowej dla każdego ze 100 (stu) Laureatów
zadania „Ty decydujesz”; łączna wartość Nagrody dla Laureata stanowi kwotę 33,82 zł
(trzydzieści trzy złote 82/100) brutto a łączna wartość wszystkich przyrzeczonych Nagród
tytułem realizacji zadania „Ty decydujesz” stanowi kwotę 3382,00 zł brutto.
4. Nagrody dla Laureatów zadania „Dołącz do Drużyny” (dwóch Laureatów wyłonionych przez
Komisję Konkursową zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu) stanowią:
a)
dla Laureata I-go (pierwszego) miejsca zadania „Dołącz do Drużyny” (przyznanego
przez Komisję Konkursową zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu) –
nagrody rzeczowe w postaci: Grill gazowy Broil King Baron 440 o wartości
6299,00 zł brutto oraz voucher na pobyt w Wiśle w hotelu Crystal Mountain w
okresie ważności vouchera (1 rok) o wartości 1000,00 zł brutto oraz udział w finale
Konkursu „Mistrzostwa Polski w grillowaniu” – dołączenie do finałowej Drużyny z
zapewnieniem noclegu (doba 24.06.2022 – 25.06.2022r.) w hotelu Apartamenty
przy głównym deptaku o wartości 300,00 zł brutto a także dodatkowa nagroda

pieniężna - z przeznaczeniem na zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 6
poniżej - w kwocie 844,00 zł; łączna wartość Nagrody dla Laureata I-go miejsca
zadania „Dołącz do Drużyny” stanowi kwotę 8443,00 zł (słownie: osiem tysięcy
czterysta czterdzieści trzy złote 00/100) brutto;
b)
dla Laureata II-go (drugiego) miejsca zadania „Dołącz do Drużyny” (przyznanego
przez Komisję Konkursową, zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu) –
nagrody rzeczowe w postaci: Grill gazowy Broil King Monarch 320 o wartości
3899,00 zł brutto oraz voucher na pobyt w Wiśle w hotelu Crystal Mountain w
okresie ważności vouchera (1 rok) o wartości 500,00 zł brutto oraz udział w finale
Konkursu „Mistrzostwa Polski w grillowaniu” – dołączenie do finałowej Drużyny z
zapewnieniem noclegu (doba 24.06.2022 – 25.06.2022r.) w hotelu Apartamenty
przy głównym deptaku o wartości 300,00 zł brutto a także dodatkowa nagroda
pieniężna - z przeznaczeniem na zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 6
poniżej - w kwocie 522,00 zł; łączna wartość Nagrody dla Laureata II-go miejsca
zadania „Dołącz do Drużyny” stanowi kwotę 5221,00 zł (słownie: pięć tysięcy
dwieście dwadzieścia jeden złotych 00/100).
5. Nagrody, o których mowa w ust. 3 powyżej, z uwagi na ich wartość (do 200 zł brutto) nie
podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych –
zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych na
podstawie art. 21 ust 1 pkt 68a ( w zw. z pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn.
zm.)
6. Nagrody, o których mowa w ust. 4 powyżej, zostaną wydane z uwzględnieniem
obowiązujących reguł podatkowych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). Przed
wydaniem Nagrody Organizator pobiera 10 % wartości Nagrody tj. Nagrody pieniężne, o
których mowa w ust. 4 powyżej, jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 30 ust.1
pkt 2 powołanej ustawy i przekazuje podatek od Nagrody do właściwego urzędu
skarbowego.
7. Fundatorem Nagród w Konkursie jest, odpowiednio:
a) w zakresie Nagród rzeczowych w postaci grillów gazowych, o których mowa w ust.
4 powyżej wraz z Nagrodą pieniężną stanowiącą 11,11% wartości danego grilla –
spółka pod firmą Prymat sp. z o.o.
b) w zakresie pozostałych Nagród – Organizator.
§ 14.
Wydanie Nagrody
1.
2.

3.

Wyniki Konkursu dla Głosujących zostaną opublikowane w sposób i terminie wskazanym w
§ 5 ust. 7 Regulaminu.
Ponadto, Laureat otrzyma powiadomienie o wygranej w wiadomości e-mail skierowanej do
Laureata z e-maila mistrzostwa@os3.pl na adres e-mail Laureata podany przez niego w
procesie/formularzu Głosowania wraz z wnioskiem o przesłanie przez Laureata na
dedykowany w tym celu adres e-mail Organizatora: mistrzostwa@os3.pl informacji i
oświadczeń, o których mowa w ust. 3 poniżej.
Laureat winien skontaktować się z Organizatorem, w terminie, odpowiednio:
c) w przypadku Laureatów zadania „Dołącz do Drużyny” – w terminie 1 Dnia roboczego
od daty przekazania Laureatowi informacji o wygranej (ust. 2 powyżej) i podać dane
wymagane celem wydania/dostarczenia Nagrody - imię, nazwisko, adres e-mail
(zgodne z danymi Laureata wskazanymi w formularzu Głosowania), adres dostarczenia
Nagrody i oświadczenia o treści (w przypadku Laureata niepełnoletniego lub
ubezwłasnowolnionego oświadczenia winny być potwierdzone przez opiekuna
prawnego Laureata):
a.1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
z udziałem w konkursie dla Głosujących w konkursie pod nazwą „Mistrzostwa Polski w
grillowaniu" przez administratora danych osobowych - Zakłady Mięsne Silesia S.A. z
siedzibą w Katowicach oraz przez OS3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wiem, że

4.
5.

6.

podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich
danych, sprostowania moich danych, żądania usunięcia moich danych lub
ograniczenia ich przetwarzania a także prawo zgłoszenia sprzeciwu względem
dalszego przetwarzania moich danych i prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w § 15
Regulaminu konkursu dla Głosujących.
a.2.) „Wyrażam wolę i chęć odbioru nagrody w postaci uczestnictwa w finale konkursu
„Mistrzostwa Polski w grillowaniu” tj. dołączenie do drużyny finału przedmiotowego
konkursu w Wiśle w dniu 25 czerwca 2022r. Jestem świadomy/a, że w związku z
uczestnictwem w finale konkursu „Mistrzostwa Polski w grillowaniu” mój
wizerunek/artystyczne wykonanie zostanie utrwalone na nagraniu z finału konkursu
„Mistrzostwa Polski w grillowaniu” i udzielam organizatorowi tego konkursu Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach - nieograniczonej czasowo ani
terytorialnie licencji (zezwolenia) na rozpowszechnianie publiczne, publiczne
udostępnianie i wykorzystywanie mojego wizerunku, sylwetki, głosu oraz artystycznego
wykonania powierzonej mi roli w filmie/nagraniu z finału konkursu (w tym także do
wykonań powstałych w związku z udziałem w ich udźwiękowieniu) oraz do korzystania
z wizerunku, sylwetki, głosu oraz artystycznego wykonania powierzonej mi roli w
filmie/nagraniu z finału konkursu (w tym także do wykonań powstałych w związku z
udziałem w ich udźwiękowieniu) na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i
zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie
na Stronie konkursowej oraz na profilach/kanałach Organizatora w serwisach:
YouTube, Facebook, Instagram, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne
odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie w sieci Internet.
Wynagrodzenie za powyższe zezwolenia zawiera się w wartości otrzymanej przeze mnie
nagrody w konkursie dla Głosujących.
Podanie danych i złożenie oświadczeń jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania
Nagrody.
d) w przypadku Laureatów zadania „Ty decydujesz” – w terminie 7 Dni roboczych od daty
przekazania Laureatowi informacji o wygranej (ust. 2 powyżej) i podać dane wymagane
celem wydania/dostarczenia Nagrody - imię, nazwisko, adres e-mail (zgodne z danymi
Laureata wskazanymi w formularzu Głosowania), adres dostarczenia Nagrody i
oświadczenia o treści (w przypadku Laureata niepełnoletniego oświadczenie winno być
potwierdzone przez opiekuna prawnego Laureata):
b.1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
z udziałem w konkursie dla Głosujących w konkursie pod nazwą „Mistrzostwa Polski w
grillowaniu" przez administratora danych osobowych - Zakłady Mięsne Silesia S.A. z
siedzibą w Katowicach oraz przez OS3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wiem, że
podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich
danych, sprostowania moich danych, żądania usunięcia moich danych lub
ograniczenia ich przetwarzania a także prawo zgłoszenia sprzeciwu względem
dalszego przetwarzania moich danych i prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w § 15
Regulaminu konkursu dla Głosujących.
Podanie danych i złożenie oświadczenia jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania
Nagrody.
Kontakt Laureata z Organizatorem odbywa się drogą elektroniczną (e-mail:
mistrzostwa@os3.pl ).
Bezskuteczny upływ terminu opisanego odpowiednio w ust. 3 powyżej skutkuje utratą
uprawnienia do Nagrody przez Laureata. W takim przypadku Nagroda niewydana ulega
przepadkowi na rzecz Organizatora przy czym Organizator w porozumieniu z Komisją
Konkursową może wyłonić kolejnego Laureata.
Nagrody rzeczowe w niniejszym Konkursie dla Głosujących zostaną wydane w terminie do
21 dni po przekazaniu przez Laureata informacji w myśl postanowienia ust. 3, przesyłką
pocztową lub kurierską na adres Laureata podany przez niego zgodnie z ust. 3 powyżej przy
czym Nagrody w postaci vouchera na pobyt w Wiśle (§ 13 ust. 4 powyżej) zostaną wydane
drogą e-mail. Organizator i Realizator wnoszą o zachowanie przez Laureata środków

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

ostrożności i norm bezpieczeństwa przy odbiorze przesyłki w związku z sytuacją związaną z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.
Nagrody dla Laureatów zadania „Dołącz do Drużyny” w postaci udziału w składzie Drużyny
uczestniczącej w finale Konkursu „Mistrzostwa Polski w grillowaniu” zostaną wydane przez
zapewnienie możliwości uczestniczenia w składzie Drużyny w finale w dniu 25 czerwca
2022r. w Wiśle. Brak stawiennictwa Laureata celem odbioru przedmiotowej Nagrody w
miejscu i terminie opisanym w zdaniu poprzedzającym jest jednoznaczne z przepadkiem
przedmiotowej Nagrody.
Nagrody wydaje Organizator, który wydając Nagrodę może działać za pośrednictwem
Realizatora lub podwykonawców.
Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani też
prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata błędnych danych
adresowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Laureata przesyłki
właściwie zaadresowanej (tzn. wedle podanych przez Laureata danych). Zwrot przesyłki
właściwie zaadresowanej skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji
Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak stawiennictwa Laureata zadania „Dołącz
do Drużyny” w miejscu i terminie realizacji przedmiotowej Nagrody (ust. 7 powyżej).
Nagrody wydawane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 15.
Dane osobowe

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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.UEL119 z 04.05.2016 str.1,
dalej „RODO”), Organizator Konkursu dla Głosujących informuje, że Administratorem danych
osobowych Głosujących oraz uczestników Konkursu dla Głosujących jest Organizator tj:
Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Opolska 22, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy, pod nr KRS 0000374678, NIP: 4970063144.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych,
zachęcamy do kontaktu na adres e-mail: dane@duda.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora, tj: Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Opolska 22.
1.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach oraz na
następującej podstawie prawnej:
a. przeprowadzenia Głosowania, przez które należy również rozumieć oddanie głosu
w Głosowaniu – na podstawie zgody Głosującego (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
b. przeprowadzenia Konkursu dla Głosujących, przez które należy rozumieć
przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dla Głosujących, przeprowadzenie
weryfikacji zgłoszeń, wyłonienie Laureatów oraz przekazanie Nagrody na podstawie zgody Głosującego – uczestnika Konkursu dla Głosujących (art. 6
ust. 1 lit a) RODO);
c. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie
do Administratora, w szczególności w związku z koniecznością rozliczeń
podatkowych Konkursu dla Głosujących (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d. archiwizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim
jest przechowywanie dowodów prowadzonej działalności gospodarczej mających
dla Administratora faktyczne i prawne znaczenie, w tym w celu wykazania
prowadzenia działalności zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
e. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora jakim jest podejmowanie wszelkich
dozwolonych prawem działań, w tym przed właściwymi organami, celem
dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi oraz wykazania w tym celu faktów (art.
6 ust. 1 lit. f RODO),
f. przekazywanie informacji reklamowych/handlowych w zakresie świadczonych
usług oraz oferowanych towarów obejmującej, w szczególności informację o
aktualnych promocjach, organizowanych konkursach i innych akcjach
promocyjnych – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – (newsletter).
2.

Wyrażenie przez Głosującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
uczestnictwa w Głosowaniu oraz/lub w Konkursie dla Głosujących jest dobrowolne. Jednak
jest to warunek , aby Uczestnik mógł wziąć udział odpowiednio w Głosowaniu lub/oraz w
Konkursie dla Głosujących oraz otrzymać Nagrodę. Głosujący ma prawo wycofać swoją
zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail:
marketing@duda.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Głosującego,
którego dokonano przed jej wycofanie.

3.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
a. W przypadku Głosujących w Głosowaniu
i. Imię i nazwisko,
ii. Adres e-mail,
b. W przypadku Głosujących - uczestników Konkursu dla Głosujących:
i. Imię i nazwisko;
ii. Adres e-mail
c. W przypadku Laureata Konkursu dla Głosujących:
i. Imię i nazwisko;
ii. Numer telefonu;
iii. Adres e-mail;
iv. Adres dostarczenia Nagrody
d. W przypadku zapisu do bazy newsletter:
i. Imię i nazwisko,
ii. Adres e-mail.

4.

Głosującemu przysługuje:
a. prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,
b. otrzymania kopii przetwarzania danych osobowych;
c. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej (tj. cele i podstawy
przetwarzania) kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail:
marketing@duda.pl,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony
danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji gdy
Głosujący uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f. w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie podanych danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej
wycofaniem. Aby zgodę wycofać, prosimy o kontakt mailowy pod adres e-mail:
marketing@duda.pl
5.

Dane osobowe Głosujących będą przechowywane przez okres trwania Głosowania a po
jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa tj. nie dłużej niż
przez okres 6 lat.

6.

Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu dla Głosujących będą przechowywane
przez okres trwania Konkursu dla Głosujących a po jego zakończeniu do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikających z przepisów prawa tj. nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f) RODO), Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu realizacji
niniejszego celu przez Administratora lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec
przetwarzania.
W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie dobrowolnie
wyrażonej przez Ciebie zgody do momentu jej wycofania.

7.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym
przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz
Administratora i którym te dane są powierzane na podstawie umowy np. podmiot
świadczący usługi IT.
Administrator w szczególności przekazuje przetwarzanie danych osobowych Realizatorowi
– podmiotowi świadczącemu usługi pomocnicze w zakresie organizacji oraz realizacji
niniejszego Konkursu dla Głosujących oraz Głosowania, tj. OS3 Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (00-867 Warszawa), Aleja Jana Pawła II, 27, na podstawie stosownej umowy
zawartej przez Administratora z Realizatorem.

Dane osobowe Głosujących/Uczestników Konkursu dla Głosujących nie będą
przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
10. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod
linkiem: http://silesia.eu/klauzula-informacyjna.
8.

§ 16.
Reklamacje

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Reklamacje dotyczące Konkursu dla Głosujących mogą być składane przez Głosujących w
formie e-mail na adres: mistrzostwa@os3.pl lub w formie pisemnej listem poleconym pod
adres siedziby Realizatora (00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II nr 27) przez cały czas
trwania Konkursu dla Głosujących oraz w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu dla
Głosujących, z dopiskiem: Konkurs dla Głosujących. Mistrzostwa Polski w grillowaniu (przy
czym brak przedmiotowego dopisku nie stanowi przeszkody do rozpoznania reklamacji).
O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data nadania
reklamacji.
Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.
Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające
udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły
opis przedmiotu reklamacji.
Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie
powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiedniej do formy
reklamacji tzn. bądź w formie e-mail zwrotnego bądź listem poleconym.
Reklamacje rozpatruje Realizator w porozumieniu z Organizatorem i Komisją Konkursową.
Decyzje Realizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy czym nie wyłącza to
prawa do dochodzenia przez Głosującego roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności
odszkodowawczej.
Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Głosującego do
niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§ 17.
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem lub
Realizatorem a Głosującymi w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu,
będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich
dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator oraz Realizator składa
zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności ich przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia
rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty
ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu
Głosującemu przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania
sądowego.

