
Regulamin Konkursu  pod nazwą  „Ustrzel podkładkę” 

§1 

Postanowienia ogólne : 

1. Organizatorem i Fundatorem Nagród Konkursu pod nazwą „Ustrzel podkładkę” jest  
Elmak Sp. z o.o. 
NIP 813-31-93-918, REGON 691535384, 
Ul. Morgowa 81, 35-323 Rzeszów, 
tel. +48 17 784 40 37, e-mail: elmak@elmak.pl 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego KRS 0000113334, 
Kapitał zakładowy: 1 204 500,00 PLN dane  (dalej „Organizator”). 

2. Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera 
warunki uczestnictwa w Konkursie. Przystąpienie do udziału w Konkursie traktowane jest jako akceptacja 
przez Uczestnika warunków Konkursu, zawartych w niniejszym Regulaminie. Konkurs prowadzony jest na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  w miejscowości Rzeszów w okresie 27.05.2019 -  31.05.2019 r. 

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540). 

 

§ 2. 

Czas trwania Konkursu: 

Konkurs trwa od 27.05.2019 r. -  31.05.2019 r.  do godz. 14:00 W Konkursie biorą wszystkie osoby, które 
spełnią wymagania konkursowe. 

 

§ 3. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i biorąca udział 
w konkursie. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a)  Spełnienie poniższych wymagań konkursowych przedstawionych przez organizatora firmę Elmak Sp. z 
o.o. 
NIP 813-31-93-918, REGON 691535384, 
ul. Morgowa 81, 35-323 Rzeszów, 
W dniu 27.05.2019 r., o godz. 14:00 na stronie http://www.savio.net.pl zostaną ukryte w 3 miejscach kody 
zapisane jako ciąg cyfr rzymskich. Kody te będą podmieniane o godz. 14:00 każdego następnego dnia do 
dnia 30.05.2019 r. włącznie. 

c) Uczestnik po znalezieniu 3 kodów po ich opublikowaniu przez Organizatora powinien maksymalnie do 
24 godzin, czyli do godz. 14:00 następnego dnia - wysłać poprawne 3 kody przez portal facebook.com w 
wiadomości prywatnej do strony Savio.net.pl https://www.facebook.com/SAVIONETPL/  

d) O wygranej decyduje kolejność odebranej przez stronę https://www.facebook.com/SAVIONETPL/ 
wiadomości od użytkownika 
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e) Wygrywają każdorazowo 3 pierwsze osoby, które najszybciej znajdą i wyślą kody do strony. 

f) Organizator zastrzega sobie prawo do każdorazowej publikacji imion osób wygranych na stronie 
savio.net.pl na portalu facebook.com znajdującej się pod adresem 
https://www.facebook.com/SAVIONETPL/ 

 

§ 4 

Nagrody: 

1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody dla Uczestników wskazanych każdorazowo przez firmę 
Elmak Sp. z o.o. w postaci: 

za zajęcie I miejsca Podkładka Gamingowa SAVIO Turbo Dynamic XL,  
za zajęcie II miejsca Podkładka Gamingowa SAVIO Turbo Dynamic L, 
za zajęcie III miejsca Podkładka Gamingowa SAVIO Turbo Dynamic M 

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie ani prawo zamiany 
Nagrody na ekwiwalent pieniężny. We wszystkich etapach realizacji Nagrody zwycięzca winien uczestniczyć 
osobiście. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą 
przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa dokonuje każdorazowo wyboru nagrodzonych 
Uczestników. 

4. Nagrody zostaną wysłane do wygranych. 

§ 5 

Odpowiedzialność 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową 
poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania bądź 
nieprzyznania Nagrody, o ile poniesiona szkoda nie powstała z winy Organizatora. 

2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w 
Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez Uczestnika z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia Konkursowego 
przez Uczestników, za zmianę innych danych osobowych i informacji podanych przez Uczestnika Konkursu 
uniemożliwiające zidentyfikowanie i odnalezienie zwycięzcy. 

 

§ 6 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane listem poleconym wysłanym na adres 
korespondencyjny Organizatora:  
Elmak Sp. z o.o. 
NIP 813-31-93-918, REGON 691535384, 
Ul. Morgowa 81, 35-323 Rzeszów, 
tel. +48 17 784 40 37, e-mail: elmak@elmak.pl 
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Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego KRS 0000113334, 
Kapitał zakładowy: 1 204 500,00 PLN 

2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego powyżej terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą 
rozpatrywane. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z 
jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego. 

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 
(na adres podany w reklamacji). 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania, 
jednakże nie później niż do 10 czerwca 2019 r. 

6. Decyzje Komisji Reklamacyjnej są ostateczne. Nieuwzględnione roszczenia mogą być dochodzone przez 
Uczestników przez właściwym sądem powszechnym. 

 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych podawanych w zgłoszeniach przewidzianych Regulaminem jest 
Organizator. Elmak Sp. z o.o. 
NIP 813-31-93-918, REGON 691535384, 
Ul. Morgowa 81, 35-323 Rzeszów, 
tel. +48 17 784 40 37, e-mail: elmak@elmak.pl 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego KRS 0000113334, 
Kapitał zakładowy: 1 204 500,00 PLN 
Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwanego dalej „RODO”oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). 

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, 
nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres zamieszkania. 

3. Zgłoszenie do konkursu oznacza zapoznanie się z jego regulaminem i wyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie na warunkach podanych w zgłoszeniu i jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do 
otrzymania Nagrody. 

4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania 
informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do 
Organizatora pod adresem : 

5. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda osoba 
zobowiązana jest do ich aktualizacji. W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną ze strony 
www.savio.net.pl, korzystając z zakładki „kontakt” i wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości. 

6. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. 
Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres Elmak Sp. z o.o. 
NIP 813-31-93-918, REGON 691535384, 
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Ul. Morgowa 81, 35-323 Rzeszów, 
tel. +48 17 784 40 37, e-mail: elmak@elmak.pl 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego KRS 0000113334, 
Kapitał zakładowy: 1 204 500,00 PLN. Z dopiskiem  „dane osobowe” lub wysłania wiadomości pocztą 
elektroniczną, w sposób wskazany w pkt. 5. 

7. Organizatorowi  przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie odbioru 
Nagrody w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca będzie zobligowany do 
okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. Odmowa okazania 
dokumentu tożsamości stanowi podstawę do odmowy wydania Nagrody. 

8. Zgodnie z  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
(Dz.Urz.UEL119z04.05.2016) (dalej jako: „RODO”) Organizator informuję, iż: 
a) jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika na Stronie Facebook.com przy 
podaniu danych do wysyłki; 
b) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji konkursu,  w  
tym  w celu  dostarczenia  Produktu  wraz  z  przyznanymi  prawami, oraz  w związku ze sprawozdawczością 
podatkową i księgową; przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmuje zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowanie, usunięcie. 
Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail adres zamieszkania oraz numer 
telefonu Uczestnika; przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora odbywa się na 
zasadach określonych w Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem 
https://www.savio.net.pl/polityka-prywatnosci/ 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Konkursie 
dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach 
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o 
ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na profilu Organizatora w serwisie 
Facebook.com na stronie https://www.facebook.com/SAVIONETPL/. 
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