REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs
przeprowadzany na fanpage Höveler na portalu społecznościowym
Facebook, zwany dalej „Konkursem”.
2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie przez Organizatora Konkursu
Uczestnika, który spełni wszystkie wymagania zamieszczone w poście
konkursowym.
3. Organizatorem Konkursu jest firma Blattin Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Siedlec ul. Poznowicka 1, 47-180 Izbicko, numer NIP 991-01-21-633
(zwana dalej „Organizatorem”).
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób
sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami
będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia
w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek
oraz platformy Facebook i od niego niezależnych.
6. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami
fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami,
których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
7. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
§2
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na
stronie
https://www.facebook.com/H%C3%B6veler-149777722202211/
serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami
lub zostaną fanami profilu Höveler w serwisie Facebook.com w trakcie
trwania konkursu.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§3
W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci
w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, którzy spełnili wszystkie wymagania zamieszczone
przez Organizatora w poście konkursowym.

§4
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w
stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się
przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
§5
W czasie trwania konkursu Administratorem danych osobowych
uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane
Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu
realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest
to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
administratora danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie
uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§6
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają
pracownicy wyznaczeni przez Organizatora z działu sprzedaży pasz
Höveler.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
- etap 1: zgłaszanie udziału w Konkursie przez zamieszczenie
komentarza pod postem konkursowym na profilu Höveler na
Facebooku, o treści określonej w poście konkursowym.
- etap 2: wybór 1 uczestnika Konkursu spośród osób, które wypełniły
zadanie opisane w poście konkursowym.
3. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje komisja samodzielnie na
podstawie subiektywnej oceny przesłanych odpowiedzi konkursowych.
§7
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
-mieć status fana fanpagu Höveler na Facebooku,
-na podstawie wytycznych zamieszczonych w poście konkursowym,
zamieścić w formie komentarza na fanpagu Höveler odpowiedź na
zadanie konkursowe adekwatne do wymogów,
-zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
2. Wszystkie komentarze wulgarne albo odbiegające od tematyki konkursu
będą usuwane.
3. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź
konkursową i nie może jej edytować (edytowane odpowiedzi nie będą
brane pod uwagę).

4. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że
zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa,
a także, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.
5. Odpowiedzi konkursowe mogą zostać wykorzystane na fanpage Höveler
lub innych materiałach promocyjnych Organizatora.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od
zakończenia przesyłania zgłoszeń.
7. Imię i nazwisko laureata (zgodnie z danymi udostępnionymi przez
uczestników serwisowi Facebook.com) zostanie opublikowane w serwisie
Facebook.com w osobnym poście przez osoby odpowiedzialne wyznaczone
przez Organizatora.
8. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród
drogą pocztową/kurierem. Wysyłka nagrody będzie zrealizowana do
najbliższego dystrybutora lub istnieje możliwość odbioru osobistego
w Magazynie Głównym Blattin Polska Sp. z o.o. lub w punktach sprzedaży
wymienionych na stronie Höveler.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w
szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych,
zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.
W takim przypadku nagroda przepada.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane
podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych
uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby
wpływania
na
wyłonienie
Zwycięzcy
w
sposób
niedozwolony,
w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych
w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
IV. NAGRODY
§8
1. Nagroda dla laureata określona jest w opisie postu konkursowego.
2. Laureat otrzymuje worek paszy podstawowej lub inną nagrodę
rzeczową za 1,08 zł brutto.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez
Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych
wymienionych w §7 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich
materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot
propagowanie Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu.
Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilu Höveler w serwisie
Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na
stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń
konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne,
powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich
opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia
i zakończenia
dodawania
zgłoszeń
konkursowych,
rozpoczęcia
i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby
Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na
każdym etapie Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego.
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków
zapisanych w niniejszym Regulaminie i przepisów rozporządzenia RODO.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest BLATTIN POLSKA SP. Z
O.O. z siedzibą w Siedlcu, ul. Poznowicka 1, 47-180 Izbicko. Gromadzimy
Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy z Państwem,
w szczególności:
-imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer
telefonu, stanowisko, NIP, PESEL, numer rachunku bankowego, nr dowodu
osobistego, nr weterynaryjny,
-w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: REGON, adres
siedziby,
-w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu
kredytowego w BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. przetwarzamy również dane
zawarte w dokumentach finansowych.
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
-zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa
oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki
zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
-realizacji obowiązków BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. przewidzianych
prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz
dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
-ochrony praw BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. zgodnie z przepisami prawa,
w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach
procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
-weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy
udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia
należnych BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. płatności, uzasadnionego interesu
BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług BLATTIN
POLSKA SP. Z O.O. (marketing bezpośredni),
-przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji
handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. może przekazywać Dane osobowe
następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym
dokumencie:
1. podmiotom, z którymi BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. ma zawartą umowę
współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków

BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. przewidzianych prawem, ochrony praw
BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji
uzasadnionego interesu BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności BLATTIN
POLSKA SP. Z O.O. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom
takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi
księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi
współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty
takie będą zobowiązane na mocy zawartych z BLATTIN POLSKA SP. Z O.O.
umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych
i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je
wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez BLATTIN POLSKA
SP. Z O.O.,
2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim;
w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych
powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe
mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom
władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym
doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym
świadczeń.
BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki
bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić
Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez
BLATTIN POLSKA SP. Z O.O., wyłącznie przez czas niezbędny do
osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania
obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres
zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym
podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń
Państwa i BLATTIN POLSKA SP. Z O.O..
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo
uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą,
jest uprawniona do uzyskania od BLATTIN POLSKA SP. Z O.O.
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli
ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. BLATTIN

POLSKA SP. Z O.O. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych
osobowych podlegających przetwarzaniu.
2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania
Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe.
Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania
uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają
Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem,
niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych,
a BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć
takie Dane osobowe,
4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim
przypadku, BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. wskaże na Państwa żądanie takie
Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko
i wyłącznie do określonych celów,
5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie
Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa
dotyczące, przetwarzane przez BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. oraz macie
Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących
Państwa Danych osobowych, a na BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. może
ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych
do Państwa dyspozycji jest Inspektor Ochrony Danych: Radosław Springer
iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.

