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REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 – Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Borek Drinks Sp. z o. o. z siedzibą: Borek Stary 333, 36-020 
Tyczyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676779, 
posiadająca NIP: 8133745275, REGON: 367234618 (dalej: „Organizator”). 

2. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") stanowi podstawę działania Konkursu jak również 
określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz zasady przyznawania Nagród. 

3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Konkurs trwa w terminie od dnia 06.09.2021 r. do 30.09.2021 r. („Okres Konkursu”).  
5. Organizator zastrzega prawo zmiany trwania Okresu Konkursu, jego odwołania lub przerwania 

bez podania przyczyny. 
6. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2018.165). 
7. Zgłoszenie do Konkursu przez Uczestnika jest dobrowolne oraz tożsame z faktem, że Uczestnik 

zapoznał się z Regulaminem w całości oraz zgadza się na jego postanowienia. 

§ 2 – Uczestnictwo w Konkursie 

1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zaakceptowała 
niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik może brać udział w Konkursie osobiście poprzez zakup produktów marki 

Rzeszowianka na kwotę co najmniej 50 zł, zeskanowanie lub zrobienie zdjęć paragonów 
potwierdzający ww. zakup i przesłanie ich do Organizatora za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie www.rzeszowianka.pl. 

3. Z uczestnictwa w Konkursie wykluczeni są: osoby współpracujące na podstawie stosunku pracy 
lub umów cywilnoprawnych z Organizatorem lub jego podmiotami powiązanymi, a także 
członkowie ich najbliższych rodzin. 

4. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, 
Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu dostępnych możliwości 
technicznych i sposobów komunikacji. Uczestnik jest zobowiązany udzielić Organizatorowi 
szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a także odmowy 
przyznania Nagrody w przypadku gdy Uczestnik podał niekompletne lub nieprawdziwe dane 
niezbędne do przyznania Nagrody. 

6. Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu w przypadku wykrycia działań niezgodnych z 
Regulaminem. 

7. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdej chwili składając stosowne 
oświadczenie. 

§ 3 – Zasady Konkursu 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy dokonać zakupu produktów marki Rzeszowianka na kwotę 
co najmniej 50 zł, zeskanowanie lub zrobienie zdjęć paragonów potwierdzający ww. zakup oraz 
przesłanie ich do Organizatora za pomocą formularza umieszczonego na stronie 
www.rzeszowianka.pl. 

2. Po zweryfikowaniu danych przesłanych za pomocą formularza kontaktowego Organizator 
skontaktuje się ze zwycięzcami w celu ustalenia formy odbioru Nagrody. 

3. Nagrodą w Konkursie są bilety na mecze drużyny CWKS Resovia, które odbędą się w 
październiku 2021 roku w Rzeszowie. 
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§ 4 - Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, tj. Borek Drinks Sp. z o. o. z 
siedzibą: Borek Stary 333, 36-020 Tyczyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000676779, posiadająca NIP: 8133745275, REGON: 367234618. 

2. Udostępnienie danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny, aczkolwiek 
podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych 
przez uczestnika uniemożliwia udział w Konkursie.  

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane: 
a) w celu wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik na podstawie Regulaminu, zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. b) 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 – dalej jako „RODO”, 

b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w szczególności w celu: obsługi 

uczestnictwa w Konkursie; rozpatrywania reklamacji; ustalenia, dochodzenia i obrony 
wzajemnych roszczeń; wykrywania i zapobiegania nadużyciom; marketingu 
bezpośredniego; analitycznym; statystycznym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
teleinformatycznego związanego z funkcjonowaniem Konkursu. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie, a także do 
czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Konkursie. 

5. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych i prawo 
wniesienia sprzeciwu, a w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody 
udzielonej przez Uczestnika - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające 
sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty powiązane z Organizatorem, a 
także podmioty współpracujące z Organizatorem przy realizacji Programu, gdy jest to niezbędne 
do realizacji celów Programu, w szczególności podmioty świadczące w imieniu Organizatora 
usługi marketingowe, reklamowe, pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, prawne, 
księgowe oraz obsługujące systemy teleinformatyczne. 

8. Zebrane od Uczestnika dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji 
międzynarodowych oraz do podmiotów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych, Uczestnik może uzyskać 
kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@rzeszowianka.pl. 

§ 5 – Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać do Organizatora w formie 
pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 30 dni od ostatecznej daty 
zakończenia Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby Uczestnika wnoszącego reklamację w postaci imienia i 
nazwiska, oraz adresu korespondencyjnego, powód reklamacji oraz żądanie określonego 
zachowania się przez Organizatora.  

3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez 
Organizatora. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana listem poleconym. 

4. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, przy czym nie wyłącza to 
prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 
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§ 6 – Postanowienia końcowe 

1. Dla wszystkich praw i obowiązków, wynikających z uczestnictwa w Konkursie, właściwe jest 
prawo polskie. 

2. Organizator, w zakresie w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy zastrzega sobie prawo 
wprowadzenia zmian lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu w Okresie Konkursu. Zmiany 
Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać 
warunków Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia i przeszkody w komunikacji z 
Uczestnikami wynikające z przyczyn nieleżących po jego stronie, w szczególności związanych z 
funkcjonowaniem i ustawieniem działania sieci Internet, konfiguracji urządzeń Uczestnika, 
wynikających z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet oraz funkcjonowania serwisu 
Facebook. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych 
lub nieprawidłowych danych, uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez 
Organizatora Nagród w związku z Konkursem. 

5. Dane kontaktowe Organizatora dotyczące obsługi Konkursu:  

a) Korespondencja: Borek Drinks Sp. z o. o. z siedzibą: Borek Stary 333, 36-020 Tyczyn 
b) Tel:   17 229 89 44, +48 882 737 656 
c) E-mail:  biuro@rzeszowianka.pl 


