
Regulamin konkursu “Roślinne gotowanie z Kaszetką Bonduelle”

§ 1 Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy dokument (zwany dalej: “Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w

konkursie “Roślinne gotowanie z Kaszetką Bonduelle” (zwanym dalej: “Konkursem”)
oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

1.2 Organizatorem konkursu jest: ICONARIS / Lafudu Grzegorz Mogilewski z siedzibą w
Warszawie (02-972) przy ulicy Branickiego 11/3 wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 542-216-87-30 oraz
REGON:932042847 zwany dalej „Organizatorem”.

1.3 Fundatorem nagród w konkursie jest firma Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie (02-785) przy ulicy Puławskiej 303, zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 00000227543, NIP: 526-021-52-43, kapitał zakładowy w wys. 17
500 000,00 zł opłacony w całości.

1.4 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn.zm.).

1.5 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminem i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.6 Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.7 Konkurs realizowany jest w okresie od 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.
1.8 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art.

2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz. U. 2019,
poz. 847) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach
wykonawczych do tej ustawy.

1.9 W konkursie biorą udział produkty w postaci warzywnych dań Kaszetka, tj.: Kaszetka
z burakiem, Kaszetka z Borowikiem, Kaszetka z Soczewicą, Kaszetka z Cukinią,
Kaszetka Danie z Batatami, Kaszetka Danie z Jarmużem, Kaszetka Mix z Fasolą,
Kaszetka Mix z Dynią, kupione w jednym ze sklepów (stacjonarnych lub
internetowych) znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej : „Punkt
Sprzedaży”) wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
Bonduelle Polska S.A. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS 0000227543, NIP: 526-021-52-43, REGON 011555353, kapitał zakładowy
wpłacony w całości w wysokości 17.500.000 złotych (dalej: “Produkty konkursowe”)

1.10 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu
akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.



§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1 W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które są

konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej(dalej:
„Uczestnicy”).

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele: Organizatora,
Bonduelle Polska S.A., innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z
Organizatorem, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków
najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z tymi osobami.

2.3 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają
warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać
wszystkich lub niektórych Uczestników Konkursu, pod rygorem wykluczenia z
Konkursu, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora, nie krótszym niż 7
dni, oświadczeń podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów lub ich kopii, jak również podania adresu zamieszkania i numeru
telefonu kontaktowego. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest posiadanie
Dowodu Zakupu, który w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzi zakup Produktu
konkursowego w okresie trwania Konkursu (dalej jako: „Paragon”).

2.4 W przypadku osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie Organizator
zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku wygranej.

2.5 W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

2.6 Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do

Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią

dotyczącą procedury odbioru nagrody i w pełni ją akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z

uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

2.7 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie
dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in.
wskutek awarii łączy internetowych czy niewidoczności posta opublikowanego na
niepublicznym profilu Uczestnika Konkursu.



2.8 Uczestnictwo w Konkursie, jak również prawa i obowiązki z niego wynikające, nie
mogą być przenoszone na inne osoby fizyczne i prawne.

§ 3 Przebieg Konkursu i warunki udziału w Konkursie
3.1 Aby wziąć udział w Konkursie,  należy w terminie od dnia 1.06.2021 r. do dnia

30.06.2021 r., do godziny 23:59: :
a) Zakupić w jednym ze sklepów (stacjonarnych lub internetowych)
znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przynajmniej jeden
produkt konkursowy, tj:

● Kaszetka z burakiem
● Kaszetka z Borowikiem
● Kaszetka z Soczewicą
● Kaszetka z Cukinią
● Kaszetka Danie z Batatami
● Kaszetka Danie z Jarmużem
● Kaszetka Mix z Fasolą
● Kaszetka Mix z Dynią

b) Zachować oryginał dowodu dokonania zakupu Produktu Konkursowego, w
postaci faktury lub paragonu fiskalnego;
c) Zapoznać się z warunkami Regulaminu Konkursu udostępnionego na
fanpage’u marki Bonduelle zlokalizowanym na platformie Facebook:
https://www.facebook.com/BonduellePolska oraz na stronach www marki
Bonduelle: https://warzywneinspiracje.pl/
d) Wybrać ulubiony przepis z serwisu https://warzywneinspiracje.pl/ z
Produktem Konkursowym i uzasadnić, dlaczego jest to ulubiony przepis (dalej
„Praca Konkursowa”)
e) Wysłać zgłoszenie zawierające Pracę Konkursową pod postem
konkursowym na Facebooku
f) W odpowiedzi na zgłoszenie, w wiadomości prywatnej, zostanie
przekazany adres mailowy, na który w ciągu 3 dni należy przesłać
następujące dane:

I. Czytelny skan lub zdjęcie przedstawiające fakturę lub paragon
fiskalny, o którym mowa w pkt. b) powyżej. Plik nie może przekraczać
wielkości 5 MB i musi być wykonany w jednym z formatów: .jpg; .png; .pdf

I. Imię i nazwisko Uczestnika;
II. Adres poczty elektronicznej Uczestnika właściwy do

korespondencji;
III. Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu

“Roślinne gotowanie z Kaszetką Bonduelle”

https://www.facebook.com/BonduellePolska


g) Dowód dokonania zakupu Produktu Konkursowego o którym mowa w Pkt
2.3 potwierdza dokonanie zakupu w rozumieniu niniejszego Regulaminu,
jeżeli spełnia następujące warunki:

I. Data zakupu widniejąca na Dowodzie zakupu musi zawierać się w
okresie trwania Konkursu i nie może być późniejsza niż data przesłania
zgłoszenia;
II. Dowód zakupu jest prawdziwy  - tzn. wystawiony przez Punkt
Sprzedaży, którego dane się na nim znajdują i nie jest podrobiony lub
sfałszowany;
III. Dowód Zakupu nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co
do zawartych na niem treści lub ich autentyczności, a w szczególności
Dowód Zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany,
niewyraźny , jak też nie stanowi połączenia kilku różnych Dowodów
Zakupu;
IV . W liście zakupów na Dowodzie Zakupu jest słowo lub skrót
pozwalające na stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Konkursowego
bądź też na paragonie widnieje adnotacja Punktu Sprzedaży
pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Konkursowego

3.2 Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursową.
3.3 Zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu w sposób określony w niniejszym

paragrafie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia,
że:

a. Praca Konkursowa umieszczona w mediach społecznościowych nie narusza
przepisów prawa ani dóbr osób trzecich chronionych prawem.

b. Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Pracy
Konkursowej do Konkursu.

c. Uczestnikowi Konkursu przysługują wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie do Pracy Konkursowej, która jest przejawem jego własnej
indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.

3.4 Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w przypadku, gdy:
a. poweźmie podejrzenie, że Praca Konkursowa lub jej dowolny fragment

narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady
współżycia społecznego lub dobre obyczaje, dobre imię Organizatora, bądź
postanowienia niniejszego Regulaminu.

b. Organizator wezwał Uczestnika Konkursu, pod rygorem wykluczenia z
Konkursu, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora, nie
krótszym niż 3 dni kalendarzowych, oświadczeń, podania określonych danych
bądź przedłożenia określonych dokumentów lub ich kopii, jak również



podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego, a Uczestnik
nie wykonał tych czynności.

c. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą
brały udziału w Konkursie.

d. Jeżeli wskutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód dokonania zakupu
Produktu Konkursowego nie jest autentyczny, Organizator ma prawo żądać
przesłania oryginału przesłania oryginału dowodu dokonania zakupu
Produktów Konkursowych . Oryginał dowodu dokonania zakupu Produktów
Promocyjnych powinien zostać przedłożony w siedzibie Organizatora poprzez
jego dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym na koszt
Uczestnika Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o
poddaniu w wątpliwość autentyczności dowodu dokonania zakupu Produktu
Konkursowego. W przypadku niedostarczenia dowodu zakupu w tym
terminie Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie.

§ 4 Zasady przyznawania nagród Konkursowych
4.1 O przyznaniu nagród decyduje Jury składające się z czterech przedstawicieli

Organizatora, zwane dalej „Jury”.
4.2 Spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w §2 i 3§ Regulaminu,

Jury do dnia 7 lipca 2021 r. wyłoni 32 osoby, które otrzymają Nagrody opisane w §5
Regulaminu, których Prace konkursowe zdaniem Jury okażą się najbardziej
pomysłowe i najciekawsze. Zwycięzcy będą uprawnieni do otrzymania nagród, o
których mowa w §5 Regulaminu (dalej „Nagrody”).

4.3 Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.
4.4 W ciągu 14 dni od wyłonienia Zwycięzców, Organizator opublikuje listę Zwycięzców

Konkursu, podając ich imię i pierwszą literę nazwiska.
4.5 O fakcie uzyskania prawa do otrzymania Nagrody Zwycięzcy Konkursu zostaną

powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail, który podali w zgłoszeniu
mailowym wysłanym do Organizatora, w ciągu 7 dni od daty opublikowania listy
Zwycięzców.

4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego zgłoszenia, gdy zachodzi
podejrzenie manipulacji, chęci wyłudzenia nagrody, nierzetelności, wszelkich działań
niezgodnych z zapisami Regulaminu lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami
prawa.

§5 Nagrody
5.1 Nagrodami w Konkursie są:

a. Dla uczestników, którzy zajęli miejsca 1-12 – warsztaty kulinarne online
31.07.2021 r. o godzinie 12:00  z rodziną Kuroniów dla 12 uczestników o
wartości 625 zł każda;



b. Dla uczestników, którzy zajęli miejsca 1-32 - zestaw produktów Bonduelle o
wartości 66,79 zł każdy.

5.2 Łączna wartość nagród wynosi 9637,28 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset
trzydzieści siedem złotych 28/100 groszy) oraz dodatkowa łączna kwota pieniężna w
wysokości 1070,70 zł nie podlegająca wypłacie, która przeznaczona zostanie na
zapłatę przez Organizatora zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41
ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda podlega
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości właściwej
Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do
pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie
pominięta a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę
do pełnego złotego.

5.3 Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej
powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art.
30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku
zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
Przed wysłaniem nagrody zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w
Konkursie zostanie pobrany z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej przez
Organizatora. Zwycięzca, poprzez odebranie nagrody, wyraża zgodę na pobranie
dodatkowej nagrody pieniężnej przez Organizatora i przeznaczenie jej na zapłatę
podatku dochodowego od nagród.

5.4 Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu wydania nagród ciążą na Organizatorze.
5.5 Zobowiązanie Organizatora do wydania Nagród stanowi przyrzeczenie publiczne w

rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 193 z późn. zm.).
5.6 Nagrody zostaną wydane osobom do tego upoważnionym, wyłącznie na zasadach

określonych Regulaminem, bez możliwości zamiany na inną nagrodę rzeczową lub
pieniężną. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

5.7 Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt
Organizatora w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia potwierdzenia
otrzymanych przez Organizatora danych niezbędnych do wysyłki tj. imię i nazwisko
oraz adres dostarczenia nagrody.

5.8 Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie odbierze przyznanej mu Nagrody w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia wysłania przez Organizatora, prawo do otrzymania Nagrody
wygasa. W takim wypadku Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§6 Przetwarzanie danych osobowych
6.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z

Rozporządzeniem 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 (dalej: „RODO”), a także zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144,
poz. 1204 z późn. zm.).

6.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj.
ICONARIS / Lafudu Grzegorz Mogilewski, ul. Branickiego 11/3, 02-972 Warszawa,
NIP: 542-216-87-30.

6.3 Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest zgoda
Uczestnika oraz prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji
postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika Konkursu do
Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik
Konkursu nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. Podstawą przetwarzania
danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na
rozpatrywaniu reklamacji.

6.4 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez
czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania nagród oraz rozpatrywania
reklamacji, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi
przepisami. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody następuje do
czasu jej cofnięcia.

6.5 Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6.6 Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z
dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych - organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych
osobowych.

6.7 Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być w szczególności przekazywane
zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowym,
organom administracji oraz sądom. W celu zadawania pytań lub realizacji
przysługujących prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod
adresem e-mail: office@iconaris.com lub wysyłając korespondencję na adres
wskazany w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

§7 Odpowiedzialność
7.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego
adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.



7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w
szczególności uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
dostępnym na portalu Facebook;

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebook;

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebook
kont/profili osób trzecich;

d. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
7.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook.
7.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony

lub aplikacji ze strony Facebook.

§8 Reklamacje
8.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie

bezpośrednio lub listownie (sugeruje się wysyłkę listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) na adres Organizatora: ICONARIS / Lafudu ul. Branickiego
11/3 02-972 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs - Roślinne gotowanie z Kaszetką
Bonduelle” przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14
(czternastu) dni od daty opublikowania Listy Zwycięzców (decyduje data stempla
pocztowego).

8.2 Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,
b. adres do korespondencji,
c. szczegółowe wskazanie podstaw Reklamacji,
d. żądanie Uczestnika Konkursu.

8.3 Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej
otrzymania. Odpowiedź w sprawie Reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej
listem poleconym na wskazany w piśmie zawierającym Reklamację adres do
korespondencji. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co
nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na
drodze postępowania sądowego.

§9 Komisja konkursowa
9.1 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Jury w skład, której wchodzić

będą przedstawiciele Organizatora.
9.2 Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań

wynikających z niniejszego Regulaminu.



§10 Postanowienia dodatkowe
10.1 Treść Regulaminu jest dostępna w widoku publicznym na fanpage’u Bonduelle

Polska https://www.facebook.com/BonduellePolska oraz na stronach www marki
Bonduelle: https://warzywneinspiracje.pl/, a także w siedzibie Organizatora.

10.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia
czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw
nabytych przez Uczestników, a tym samym nie pogorszy warunków uczestnictwa.

10.3 Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez
Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został
poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Bonduelle
Polska S.A., a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą
wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia
zwycięzcy ewentualnej Nagrody. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym
przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie
z postanowieniami Regulaminu Serwisu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności
za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem
należy kierować wyłącznie do Organizatora.

10.4 Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany,
wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem www.facebook.com.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook. Informacje
podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi
Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane w celu
przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, na warunkach określonych w
ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000).

10.5 W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu,
Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie wątpliwości.

10.6 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy polskiego prawa.

https://www.facebook.com/BonduellePolska

