Regulamin Konkursu „Wybierz składniki i stwórz swoją unikalną potrawę z makronem Novelle”
§1

Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu jest blog justasalad.pl zwany dalej („Organizator konkursu”).

2.

Fundatorem nagrody jest firma MAKARONY POLSKIE S.A. (dalej „Fundator”).

3.

Konkurs został ogłoszony na blogu Just a SALAD pod adresem: http://justasalad.pl/konkurs-wybierz-skladniki-i-stworz-swoja-unikalnapotrawe-z-makronem-novelle/ oraz na fanpage’u bloga Just a SALAD pod adresem: https://www.facebook.com/justasaladpl/ .

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem
www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601
s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi,

a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t. z 2016.04.08).

6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”) posiadające w Polsce miejsce stałego pobytu lub zamieszkania,
które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności
prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego.
§2

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1.

2.

3.

Konkurs trwa od 07.10.2021 r. do 31.10.2021 r. do godziny 23:59:59.

W konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do godziny 23:59:59 w dniu 07.10.2021 roku prześlą za pomocą
komentarza pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/justasaladpl/ lub na stronie http://justasalad.pl/konkurswybierz-skladniki-i-stworz-swoja-unikalna-potrawe-z-makronem-novelle/ zgłoszenie konkursowe.

Zadanie konkursowe („Zgłoszenie konkursowe”) polega na podaniu pomysłu na danie skomponowane z dowolnej ilości z podanych 18
składników (dynia, papryka, kukurydza, pomidory, por, pietruszka, cebula, marchewka, seler, liście sałat, jabłka, śliwki, gruszki, suszone
owoce, orzechy, sery, jajka, śmietana) oraz obowiązkowo wykorzystujące dowolny makaron marki NOVELLE (dodatkowo można użyć:
dowolne: przyprawy, tłuszcze, zioła oraz cytrynę, miód, czosnek, musztardę, ocet) i umieszczeniu go w komentarzu pod postem
konkursowym lub w komentarzu na stronie konkursu. Pomysł na potrawę może mieć formę opisu/przepisu lub opisu/przepisu z
załączonym zdjęciem potrawy, na którym widoczne będzie opakowanie wykorzystanego makaronu NOVELLE.

4. Każdy uczestnik konkursu może wysłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń. Ilość zgłoszeń nie ma wpływu na wybór zwycięzców.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które są sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem, w sposób rażący
naruszają interesy osób trzecich bądź zawierają wyrażenia powszechnie uznawane za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe i
obraźliwe.

§3

Nagrody w Konkursie i ogłoszenie Zwycięzcy
1.

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
a.

1 x Nagroda główna – przyznana za pierwsze miejsce w Konkursie tj. torba termiczna MONBENTO Cocoon Jungle o wartości 155
PLN, zestaw woreczków bawełnianych na owoce i warzywa z logotypem NOVELLE (3 wymiary) oraz zestaw makaronów
NOVELLE.

b. 5 x nagroda wyróżnienie tj. zestaw woreczków bawełnianych na owoce i warzywa z logotypem NOVELLE (3 wymiary) oraz zestaw
2.

makaronów NOVELLE.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na blogu Just a SALAD pod adresem:
http://justasalad.pl/konkurs-wybierz-skladniki-i-stworz-swoja-unikalna-potrawe-z-makronem-novelle/. Decyzja Organizatora o
przyznaniu nagród jest ostateczna i zapadnie najpóźniej do 10 listopada 2021 r.

3.

Zwycięzca Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien najpóźniej w przeciągu 3 dni wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody w
elektronicznej wiadomości prywatnej do Organizatora na fanpage’u Just a SALAD na Facebooku (komentarze na FB) lub poprzez
wiadomość e-mail przesłaną na adres justa@justasalad.pl (komentarze na blogu).

4. Jednocześnie każdy nagrodzony Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na fanpage’u Just a SALAD na
Facebooku oraz stronie internetowej www.justasalad.pl wraz z podaniem jego imienia, nazwiska.

5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

6. Nagrody zostaną przesłana na koszt Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres pocztowy w ciągu 21 dni licząc od daty
otrzymania od Zwycięzców danych adresowych.
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7.

Jeżeli Zwycięzca konkursu nie poda swoich danych adresowych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, jego prawo do
nagrody wygasa.

8. Wysyłka nagrody realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.
9. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną oraz przenoszenia nagrody na osobę trzecią.
§4

1.

Prawa autorskie

Przesłanie Pracy konkursowej w formie komentarza na fanpage bloga Just a SALAD lub na stronie konkursu „Wybierz składanki i stwórz
swoją unikalną potrawę z makronem Novelle” na blogu Just a SALAD jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz jest
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika, że jest jej autorem i posiada do niej prawa autorskie.

2.

Zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu Uczestnik zezwala Organizatorowi oraz Fundatorowi na rozpowszechnianie jej za
pośrednictwem bloga jusasalad.pl oraz udziela dalszych zezwoleń, które obejmują zwielokrotnianie techniką cyfrową oraz

rozpowszechnianie Pracy Konkursowej, jak również jej elementów, w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie

przez siebie wybranym. Zezwolenia obejmują ponadto rozpowszechnianie Pracy Konkursowej jak również jej elementów na stronach
(profilach), w serwisach społecznościowych (w tym Facebook oraz Instagram) Organizatora oraz Fundatora.
3.

Zezwolenia, o których mowa powyżej, udzielane są bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a z tytułu ich udzielenia Uczestnikowi
nie przysługuje świadczenie inne niż ewentualna nagroda w Konkursie.
§5

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników konkursu - imię, nazwisko, adres, nr telefonu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.

2.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

3.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia nazwiska uczestnika na liście

o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

zwycięzców w poście z wynikami konkursu na Fanpage’u Just a SALAD oraz stronie internetowej www.justasalad.pl.

4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora zabawy i podmioty współpracujące tylko przez okres

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym uczestnikom. Po wydaniu nagród dane osobowe uczestników
zostaną trwale usunięte.

5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach
dobrowolności.

6. Organizator zbiera następujące dane uczestników konkursu:
a. imię i nazwisko,

b. adres korespondencyjny,
7.

c. numer telefonu.

Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym – Partnerom Konkursu (wymienionym w
poście konkursowym) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podmioty te gwarantują, że
przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z powołaną wyżej ustawą o ochronie danych osobowych.

8. Zwycięzca konkursu wraz z danymi adresowymi winien wysłać w tej samej wiadomości oświadczenie o treści:
„Ja (imię i nazwisko) oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu przeprowadzanego przez bloga

justasalad.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

Oświadczam dodatkowo, że zostałem/zostałam poinformowany/-a, że Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w
celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców jest Organizator Konkursu tj. blog justasalad.pl. Dane osobowe nie będą
udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich
danych oraz ich poprawiania. “

§6

Postanowienia końcowe
1.

Opublikowanie komentarza pod postem konkursowym lub na stornie konkursu na blogu www.justasalad.pl jest równoznaczne z
akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
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