
 

Regulamin Konkursu  

„Za co kochasz polskie produkty?” 
 

§ 1. Definicje  

1. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Za co kochasz polskie produkty?”, prowadzony na zasadach określonych w 

Regulaminie.  

2. „Organizator” – BRUK-BET® Sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy 199, 33-240 Żabno, wpisana przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000270323, posiadająca numer 

REGON 180188969 oraz numer NIP: 517-020-05-80, kapitał zakładowy 299 mln zł, w całości pokryty.  

3. „Uczestnikiem” Konkursu jest  

a) Osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych – osoby zainteresowane montażem instalacji PV. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne  

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i 

najoryginalniejszych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, odpowiedzi na zadane w konkursie pytanie „Za co 

kochasz polskie produkty?” 

2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora.  

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 24 września 2020 roku do dnia 08 listopada 2020 roku do 

godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 9 listopada 2020 roku najpóźniej do godziny 16.00.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

  

a) Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu;  

b) Ukończenie najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;  

c) Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego do konkursu zamieszczonego na stronie https://wlaczpolskiepv.pl/;  

d) Uzupełnienie formularza wyceny instalacji PV dostępnej pod adresem https://mojepv.solar.bruk-bet.pl/;  

e) Umówienie się na bezpłatny audyt swojego dachu lub powierzchni przeznaczonej na montaż instalacji PV;  

f) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 7 Regulaminu;  

g) Wyrażenie zgody na udostępnienie odpowiedzi na konkursowe pytania na kanałach promocji organizatora (strona 

www, fanpage FB, Instagram, Linkedin).  

 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu tylko raz.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi Uczestnikami w celu poprawienia lub 

uzupełnienia zgłoszenia do Konkursu, jak również poinformowania laureatów o przyznaniu Nagrody.  

 

§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu  



1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa, która składa się z 3 członków powołanych 

przez Organizatora. Do zadań komisji należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłonienie 

zwycięzców Konkursu, ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozpatrywanie skarg zgłaszanych przez Uczestników.  

2. Spośród otrzymanych zgłoszeń w wyznaczonym terminie w niniejszym regulaminie komisja konkursowa dokona 

wyboru 3 zwycięzców, których odpowiedzi będą najciekawsze. Każdy z trzech zwycięzców otrzyma od 

Organizatora nagrodę.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Bruk-Bet (Organizator), a także osoby dla nich najbliższe.  

4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby 

trzecie roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez 

Organizatora zdjęcia przesłanego przez Uczestnika Konkursu.  

5. Organizator w terminie trzech dni roboczych od momentu wyłonienia laureata powiadomi go o wygranej 

telefonicznie lub e-mailowo.  

 

§ 5. Nagrody i ich wydanie  

1. Nagrodami w konkursie dla Uczestników są nagrody rzeczowe: 

 

Nagroda główna: Rower Cannondale Quick Cx 2 2020 rozmiar M 

Wyróżnienie 1: Power bank V3988-03 

Wyróżnienie 2: Ładowarka solarna V3329-0  

 

2. W terminie jednego tygodnia od otrzymania zawiadomienia o wygranej laureat jest zobowiązany przekazać 

Organizatorowi swoje dane teleadresowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, 

numer telefonu wraz ze zgodą na ich przetwarzanie w celach określonych w §7 ust. 2.  

3. Nagrody dla Uczestnika zostaną wysłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do 15 dni roboczych od 

otrzymania przez Organizatora danych laureata.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody w sytuacji, gdy Uczestnik konkursu nie 

poda w określony w Regulaminie sposób danych teleadresowych niezbędnych do jej wysyłki lub poda błędne lub 

niepełne dane teleadresowe.  

5. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata lub niemożności doręczenia nagrody w związku z podaniem 

przez niego niewłaściwych danych kontaktowych, Nagroda pozostaje własnością Organizatora.  

 

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji  

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ostatecznej 

daty zakończenia Konkursu. Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

Reklamacje należy składać w formie pisemnej.  

2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: BRUK-BET® Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, w 

terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). 

Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), 

powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.  

3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 14 dni roboczych, liczonych od dnia 

dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem 

poleconym.  

 



§ 7. Przetwarzanie danych osobowych  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwanego dalej „RODO”), Administratorem danych osobowych Uczestników jest BRUK-BET® Sp. z o.o. z 

siedzibą w Niecieczy 199, 33-240 Żabno, tel. 14 644 44 44.  

2. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik do Regulaminu.  

 

§ 8. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin Konkursu dostępny na stronie Organizatora https://www.wlaczpolskiepv.pl//  

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz 

obowiązującymi przepisami prawa.  

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.  

 

AKTUALIZACJA: 
 
Okres przeprowadzenia Konkursu zostaje wydłużony do dnia 8 listopada 2020 roku do godz. 23:59. Wyniki zostaną 
ogłoszone do dnia 9 listopada 2020 roku najpóźniej do godziny 16.00. 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA – konkurs, akcja promocyjna (art. 13 i 14 RODO)  

Realizując obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bruk-Bet sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy, 33-240 Żabno, 

Nieciecza 199, KRS 0000270323, NIP: 5170200580. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może 

Pan/Pani kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@bruk-bet.pl lub pocztą na adres 33-240 

Żabno, Nieciecza 199. W Spółce nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ale przedstawicielem 

Administratora jest Adam Bednarek, adam.bednarek@bruk-bet.pl.  

2. Dane jakie przetwarzamy w związku z udziałem w konkursie/akcji promocyjnej to: imię (imiona), nazwisko, 

adres e-mail, numeru telefonu, nazwa firmy, adres, NIP i wizerunek, jeżeli wyraziłeś na to zgodę.  

3. Dane osobowe podane przez uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i 

przeprowadzenia konkursu lub akcji promocyjnej, wydania nagrody, a jeżeli konkurs tego dotyczy również 

publikacji informacji o laureacie konkursu na stronie internetowej Administratora.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w wyniku zgłoszenia i uczestnictwa w konkursie/akcji 

promocyjnej jest:  

a) Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w 

postaci weryfikacji tożsamości (osoby, która bierze udział w konkursie lub akcji promocyjnej), umożliwienie 

Panu/Pani wzięcia w nim udziału, ewentualne opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów, 

marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty; ustalania i dochodzenia roszczeń prawnych, obrony 

interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

c) w przypadku laureatów - rozliczenie podatkowe przyznanych nagród (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

5. Podanie danych osobowych w polach oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne; ich 

niepodanie skutkuje odmową uczestnictwa w konkursie.  

6. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od uczestników konkursu/akcji promocyjnej (osób, których dane 

dotyczą) albo od instytucji uczestniczącej w konkursie, która podaje dane osobowe innych osób.  

7. Dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:  



a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia, a w przypadku, gdy podstawą 

przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,  

b) w przypadku, gdy dane dotyczą konkursu/akcji promocyjnej – na czas trwania konkursu lub akcji promocyjnej,  

c) w przypadku rozliczenia podatkowego – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym przyznano 

nagrodę.  

8. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora (usługodawcy z zakresu m.in. usług księgowych, prawnych, IT, 

marketingowych, przeprowadzania konkursu), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).  

9. Dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia 

określonych w tej umowie usług na rzecz Administratora. Administrator wybrał starannie podmioty przetwarzające 

oraz podjął kroki w celu zapewnienia, aby dane osobowe współpracownika były odpowiednio chronione, a zakres 

przekazywanych danych był ograniczony.  

10. Ponadto, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:  

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są 

nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  

b) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jednak informujemy, że sprzeciw odnośnie 

przetwarzania danych osobowych spowoduje odmowę uczestniczenia w konkursie jeżeli wywoła to przeszkodę do 

poprawnego jej rozpatrzenia,  

d) przenoszenia swoich danych osobowych,  

e) żądania usunięcia danych (poza wypadkiem, gdy Administrator przetwarza dane w celu ustalenia, dochodzenia 

lub obrony swoich roszczeń),  

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

11. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

tej zgody przed jej wycofaniem.  

12. Pana/Pani dane mogą być przekazane do państw trzecich, gdyż siedziby podmiotów, z pomocy których 

Administrator korzysta, jak Google, Facebook, czy Microsoft, znajdują się poza obszarem EOG. Podmioty te 

przestrzegają jednak zasad programu Tarcza Prywatności UE-USA. Nadto informujemy, że nie korzystamy z 

systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, choć samo przetwarzanie 

danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany.  

 
 

 

 


