
Regulamin konkursu  
„MAJÓWKA Z KĘTRZYŃSKIM” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „MAJÓWKA Z KĘTRZYŃSKIM” 

2. Organizatorem Konkursu jest firma „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-
Handlowa w Kętrzynie ul. I. Daszyńskiego 11, 11-400 Kętrzyn NIP: 742 000 09 50 
marketing@ketrzynski.pl 

3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-
Handlowa w Kętrzynie ul. I. Daszyńskiego 11, 11-400 Kętrzyn NIP: 742 000 09 50 
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym 
https://web.facebook.com/majonez.ketrzynski/ w dniach 30.04-24.05.2021 r. 

§ 2 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 „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa w 
Kętrzynie 

c) nie jest członkiem rodziny pracownika „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-
Handlowa w Kętrzynie 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących zasad: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi  
• Kupić  dowolne dwa produkty marki KĘTRZYŃSKI i zachować paragon. 
• Zrobić zdjęcie na którym przedstawi jak w kreatywny i zabawny  sposób 

spędza czas majówki z Kętrzyńskim. Najlepiej w plenerze wśród natury. 
• Zdjęcie opatrzyć stosownym i zabawnym komentarzem i zamieścić pod 

postem konkursowym. 
 
• Na zdjęciu muszą się znaleźć dwa zakupione przez  Uczestnika produkty 

marki Kętrzyński 

c) Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści 
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. Każda próba oszustwa, skopiowania 
nie swojego zdjęcia będzie wiązała się z wykluczeniem z konkursu. 

https://web.facebook.com/majonez.ketrzynski/
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d)  Uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową (zdjęcie wraz z komentarzem). 

d) uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przekazaniem niewyłącznej, 
bezterminowej licencji do wykorzystywania przesłanych prac konkursowych , we wszelki 
znany technice sposób na poniższych polach eksploatacji: 

• Strony internetowe, należące do firmy „Majonezy” Spółdzielnia Pracy 
Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie 

• Kont na mediach społecznościowych należące do „Majonezy” Spółdzielnia 
Pracy Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie oraz firm z nimi współpracujących 

§ 3. NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest  ręcznik plażowy 140x70cm z firmowym nadrukiem 
Fundatora.  

2. Fundator przewidział czterdzieści nagród. Przewidziano  również dodatkowe nagrody 
niespodzianki. 
 
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

4. Zdobywcą nagrody w Konkursie są Uczestnicy, których prace zostaną wybrane przez 
komisję konkursową.  

5. Głównym kryterium wyboru zwycięzców konkursu będzie pomysłowość, kreatywność 
i/lub zabawny charakter prac autorów. 

6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien napisać 
wiadomość prywatną do profilu Majonez na Facebooku w terminie 5 (pięciu) dni od dnia 
wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 
 
8.  Każda z nagród zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). Organizator ufunduje dodatkową 
nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej 
wartości przyznanej w konkursie nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego 
Urzędu Skarbowego podatek od wygranej nagrody, przez co dodatkowa nagroda 
pieniężna nie będzie podlegać wypłacie, lecz zaliczeniu na poczet podatku. Wartość 
nagrody oraz wysokość zryczałtowanego podatku od nagrody zostanie zaokrąglona 
stosownie do przepisów podatkowych. Poprzez odebranie Nagrody Zwycięzca 



wyraża zgodę na pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej przez Organizatora i 
przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego od Nagród. 
 

9. Nagrody zostaną przekazane przesyłką pocztową/kurierską zwycięzcom w ciągu 
dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o adresie do wysyłki 

10. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z 
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez „Majonezy” Spółdzielnia Pracy 
Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie 

11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez 
serwis Facebook, ani z nim związany. 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, 
numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

3. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu 
jest „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie. Przetwarzanie 
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 
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). 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko 
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Laureatom oraz 
przedawnienie roszczeń uczestników. 

5. Organizator będzie przetwarzał następujące dane uczestników: a) imię i nazwisko,  b) 
dane z profilu na Facebook, c) wizerunek (w przypadku jego wykorzystania w pracy 
konkursowej), d) adres zamieszkania i telefon (dotyczy laureatów konkursu ). 

6. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych oraz składania wniosku o ich 
poprawiania, usuwania lub zgłaszanie sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dane są 
podawane dobrowolnie - przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest 
rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. Szczegółowe zasady postępowania z 
danymi osobowymi znajdują się na stronie www Organizatora. 



7. Złożenie wniosku o usunięcie przetwarzanych danych osobowych jest równoznaczne z 
cofnięciem przez Uczestnika własnego udziału w Konkursie. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celach 
związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz udziałem Uczestnika w tym konkursie 

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (PUODO) w Warszawie. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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 profilu firmowym Majonez Kętrzyński na Facebooku. 
 
§ 6 REKLAMACJE  
 
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników za 
pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres marketing@ketrzynski.pl lub w formie 
pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały 
czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty 
zakończenia Konkursu. 
2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania 
reklamacji. 
3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności 
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis 
przedmiotu reklamacji. 
5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., 
będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji 
listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 
 
 


