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REGULAMIN KONKURSU  
„Odpowiedz na pytanie i wygraj pyszne nagrody” 

 
Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu o nazwie: 
„Odpowiedz na pytanie i wygraj pyszne nagrody ” (zwanego dalej: „Konkursem”) prowadzonego 
za pośrednictwem strony internetowej www.zdrowiezwyboru.pl (zwaną dalej „Stroną 
Internetową”) przez Fundację Źródła Życia. 

 
§ 1 Definicje 

1. Organizator – oznacza Fundację Źródła Życia, ul. Źródlana 1, Budy-Zasłona, 96-320 Mszczonów, 
NIP 584-090-15-93, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000045503; e-mail: biuro@fzz.pl. 

2. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

3. Laureat – oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo 
do otrzymania Nagrody. 

4. Nagroda – oznaczy nagrodę w Konkursie, określoną w § 4 Regulaminu. 
5. Odpowiedź – oznacza działanie Uczestnika za pośrednictwem Strony Internetowej w związku 

z konkursem w postaci odpowiedzi na pytanie konkursowe.  
6. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, udzielającą odpowiedzi na pytanie konkursowe. 
7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu. 

 
§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jakie trzy pierwiastki są 
szczególnie ważne do prawidłowego działania tarczycy?” Konkurs jest organizowany przez 
Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej www.zdrowiezwyboru.pl, a pytanie 
konkursowe jest zamieszczone także w 66 numerze kwartalnika „Zdrowie z Wyboru". 

2. Konkurs trwać będzie od 9 do 26 lipca 2019 roku. 
3. Zwycięzca zostanie wyłoniony zgodnie z postanowieniami § 4 – 7 Regulaminu. 

 
§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
2. Chcąc wziąć w udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, Uczestnik musi spełnić łącznie 

poniższe warunki: 

 ukończyć 18 lat, 

 posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 

 udzielić odpowiedzi na pytanie. 
3. Stworzony przez Uczestnika utwór nie może zawierać treści, które mogłyby: 

 zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób 
trzecich; 

 naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw 
autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą 
przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; 

 posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać 
słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń 
powszechnie uznawanych za obraźliwe); 

 pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora; 

 naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy 
obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. 
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4. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem Organizatora. 
5. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować 

decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem. 
 

§ 4 Wyłonienie Laureata 
1. Wyłonienie Laureatów nagrody głównej dokona Komisja Konkursowa Organizatora w dniach 

od 29 do 30 lipca 2019 roku po przeczytaniu zgłoszeń i po dokonaniu weryfikacji Uczestnika 
zgodnie z § 3 Regulaminu. 

2. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z § 5 i 6 Regulaminu. 
 

§ 5 Nagroda 
1. Laureat otrzyma zestaw nagród firmy PRIMAVIKA, o wartości 100 zł. W skład zestawu wchodzą: 

 

 Pulpety wegetariańskie w sosie pomidorowy „Weguś” 430g 

 Gołąbki wegetariańskie z kaszą jaglaną 550g 

 Paprykarz wegetariański z kaszą jaglaną 160g  

 Paprykarz wegetariański z quinoa czerwoną 160g  

 Pasta słonecznikowa z pomidorami i bazylią 160g 

 Tahini 185g 

 Masło migdałowe prażone 185g  

 Masło ACTIVE orzechowe 100% orzeszków arachidowych 470g 

 Masło ACTIVE orzechowe mix orzechów crunchy 470g 

 Masło BIO orzechowe z karobem 340g 
 

2. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 
3. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną. 
4. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub 

części Nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy 
właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie. 

5. Nagroda główna zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - 
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1509 z późn. zm.) to jest po potrąceniu należnego, zryczałtowanego podatku od nagrody 
w Konkursie. 

 
§ 6 Powiadomienie o wygranej 

1. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Powiadomienie o wygranej zostanie przekazane 
za pomocą wiadomości e-mail, na adres mailowy, podany przez Laureata Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata 
o wygranej, z przyczyn leżących po stronie Laureata. 

3. Imię oraz pierwsza litera nazwiska zwycięzcy zostaną wskazane na stronie internetowej 
www.zdrowiezwyboru.pl oraz w kwartalniku „Zdrowie z Wyboru” nr 67 JESIEŃ 2019. 

 
§ 7 Wydanie Nagrody 

1. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Laureata na adres poczty elektronicznej 
Organizatora, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 6 
ust. 1 Regulaminu następujących danych: 

 imię i nazwisko, 

 adres wysyłki, 
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 numer telefonu. 
2. Podanie przez Laureata powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu 

otrzymania Nagrody. 
3. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi przez pracownika Organizatora. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub 
5. nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody. 
 

§ 8 Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Fundacja 

Źródła Życia, ul. Źródlana 1, Budy-Zasłona, 96-320 Mszczonów, NIP 584-090-15-93, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045503; 
adres e-mail: biuro@fzz.pl 

2. 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). 

3. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu 
email biuro@fzz.pl 

4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane: 

 w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, 

 w celach podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe, 

 w celach realizacji zadań statutowych Fundacji Źródła Życia. 
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

 sprostowania danych, 

 usunięcia danych, 

 ograniczenia przetwarzania danych, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia sprzeciwu, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

 imię i nazwisko, 

 adres e-mail, 

 numer telefonu. 
8. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: 

 adres do korespondencji (do wysyłki nagrody), 

 prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), 

 data urodzenia,  

 nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, 
9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
11. Odbiorcami danych osobowych zwycięzców będzie Fundacja Źródła Życia, Organizator 

Konkursu. 

mailto:biuro@fzz.pl
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12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów. 

 
§ 9 Reklamacje 

1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników 
Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail 
Organizatora: biuro@fzz.pl, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu. 

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny adres 
korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację 
i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności 
od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja. 

 
§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu. 
2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny 

tj. art 919 kc – 921 kc.  
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz 

może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej 
chwili ze Strony Internetowej. 

5. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły 
do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów 
powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 


