REGULAMIN KONKURSU NA PROFILU FACEBOOK – DZIAŁAJ Z IMPETEM
„Działaj z imPETem – wierszyk o segregacji śmieci”
I.

Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest Adliner Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni
wpłaconym, zwana „Organizatorem”.
2. Konkurs realizowany jest w ramach Kampanii „Działaj z imPETem!”, której Inicjatorami są:
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General
Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A. a Organizatorem Rekopol Organizacja Odzysku
Opakowań SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalii 4, Warszawa.
3. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Działaj z imPETem – wierszyk o segregacji śmieci”
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym
https://www.facebook.com/dzialajzimpetem/ w dniach 06.05.2021 – 9.05.2021 (do godziny
12:00 w południe).
II.

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności
do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego.
b. nie jest pracownikiem Adliner Sp. z o.o. i/lub Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań
S.A.
c. nie jest członkiem rodziny pracownika Adliner Sp. z o.o. i/lub Rekopol Organizacja
Odzysku Opakowań S.A.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
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III.

Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie jest 5 (słownie: pięć) zestawów ekologicznych gadżetów, każdy
o wartości 40 zł netto.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie jest 5 (słownie: pięciu) uczestników wyłonionych przez
Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu napiszą najlepszy wierszyk o
segregowaniu śmieci, nie dłuższy niż 12 wersów i udostępnią go w komentarzu pod postem
konkursowym, na profilu Facebook-owym: www.facebook.com/dzialajzimpetem.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć
pocztą elektroniczną na adres info@dzialajzimpetem.pl lub w wiadomości prywatnej na profilu
www.facebook.com/dzialajzimpetem

w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania

powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt Rekopol Organizacji
Odzysku Opakowań S.A., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni
roboczych od przesłania danych przez Laureatów.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności
za konkurs prowadzony przez Adliner Sp. z o.o.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook ani z nim związany.
IV.

Dane osobowe uczestników konkursu

1. Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty
elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
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2. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”), zgodnie z Polityką Prywatności
dostępną na stronie internetowej www.dzialajzimpetem.pl.

V.

Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie www.dzialajzimpetem.pl .
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