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Regulamin Konkursu „Ile ważą ciasteczka na rękawicy Mikołaja?” 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest blog justasalad.pl zwany dalej („Organizator konkursu”). 
2. Fundatorem nagrody jest właściciel marki VERBENA (dalej „Fundator”).  

3. Konkurs został ogłoszony na blogu Just a SALAD 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. Konkurs trwa od 06.12.2021 r. do 14.12.2021 r. do godziny 23:59:59. 
2. W konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy w nieprzekraczalnym terminie do godziny 23:59:59 w dniu 14.12.2021 roku prześlą za pomocą 

komentarza pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/justasaladpl/ zgłoszenie konkursowe. 
3. Zadanie konkursowe („Zgłoszenie konkursowe”) polega na oszacowaniu ile gramów ciasteczek marki VERBENA zostało wykorzystanych 

do przygotowania sałatki: https://justasalad.pl/rekawica-swietego-mikolaja/.  
4. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź będącą rozwiązaniem zadania konkursowego. W przypadku 

zamieszczenia większej liczby zgłoszeń, w konkursie weźmie udział tylko ta odpowiedź, która została zamieszczona jako pierwsza. 
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. 

6. Nagrody przyznane zostaną autorom trzech komentarzy, którzy będą najbliżej prawdy („Zwycięzcy”) tj. prawidłowego oszacowania 
ilości ciasteczek jakie autor bloga Just a SALAD wykorzystał do przygotowania sałatki „RĘKAWICA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”. Jeżeli kilka 
osób udzieli tych samych odpowiedzi, które okażą się najbardziej trafne, to nagrody otrzymają osoby, która opublikowały swój 
komentarz jako pierwsze. 
 

§ 3 
Nagrody w Konkursie i ogłoszenie Zwycięzcy 

1. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody. Nagrodą główną dla osoby, która odda najcelniejszy strzał jest zestaw słodyczy VERBENA: 12 
opakowań ciasteczek 90g, 12 opakowania cukierków 60g i 20 opakowania cukierków 32g. Dwóm kolejnym osobom, które najtrafniej 
oszacują wagę ciasteczek przypadnie zestaw słodyczy VERBENA: 6 opakowań ciasteczek 90g, 6 opakowań cukierków 60g i 20 
opakowań cukierków 32g.  

2. Decyzja Organizatora o przyznaniu nagród jest ostateczna i zapadnie najpóźniej do 15 grudnia 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. 
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 do dnia 31.12.2021 roku. 
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. 
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§ 4 

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. 

o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami. 
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  obejmuje także publikację imienia nazwiska uczestnika na liście  

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, 
c. numer telefonu. 

7. 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. “ 

 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Opublikowanie komentarza pod postem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 
Regulaminie. 


