
 

 
 

 

 

Regulamin konkursu 

,,Wypryskać czy zaaplikować?” 
 

§1. Postanowienia ogólne 

 
Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, oraz zasady przeprowadzania Konkursu 

,,Wypryskać czy zaaplikować?” na profilu Agro-Sieć Sp. z o.o. na portalu społecznościowym 

Facebook®. 

Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed 

przystąpieniem do konkursu. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady 

zawarte w regulaminie konkursu. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani 

administrowany przez portal Facebook®. 

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zwalania serwis Facebook® z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności związanej z udziałem w Konkursie. 

Konkurs ,,Wypryskać czy zaaplikować?” prowadzony jest na terenie  
Rzeczypospolitej Polskiej. 

1. Organizatorem Konkursu ,,Wypryskać czy zaaplikować?” jest Agro-Sieć Sp. z o.o. z centralą 

przy ul. Przemysłowej 6, 86-200 Chełmno. NIP:8751391040, REGON:871212466, 

KRS:0000135966. 

2. Konkurs ,,Wypryskać czy zaaplikować?” jest przeprowadzany przez  
Organizatora w ramach portalu społecznościowego Facebook® . 

3. Na potrzeby Konkursu ,,Wypryskać czy zaaplikować?” przyjmuje się  

następujące definicje: 

3.1. „Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących profil Agro-Sieć Sp. z o.o. 

(https://www.facebook.com/agrosiec/) w serwisie Facebook® przez zaznaczenie opcji „Lubię 

to” odnoszącej się do profilu Agro-Sieć Sp. z o.o. na portalu Facebook® 

3.2. Konkurs ,,Wypryskać czy zaaplikować?”  - akcja mające na celu promowanie wiosennych 
 webinarów organizowanych przez Agro-Sieć Sp. z o.o. 

3.3. „Nagroda” – nagroda opisana w rozdziale 4.1 Regulaminu; 

3.4. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie Kreatywnym spełniająca 

wymagania wskazane w §2 Regulaminu; 

3.5. „Wpis Konkursowy” – zamieszczony przez Organizatora na profilu Wpis z informacją o 

Konkursie: ,,Wypryskać czy zaaplikować?”  Nagrodach oraz Zadaniu Konkursowym; 

3.6. „Zadanie Konkursowe” – opisane we Wpisie Konkursowym; 

3.7 „Zwycięzca” – Uczestnik zarejestrowany na spotkanie wiosenne w ramach Forum 

Ekspertów Agronomii oraz będący autorem najciekawszego rozwiązania Zadania 

Konkursowego i zdobywcą Nagrody. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z działaniem 

serwisu Facebook®, uniemożliwiające uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie. 

5. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu nie jest grą losową, loterią 

fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w 

rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych. 

http://www.facebook.com/agrosiec/)


 

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie: 
               ,,Wypryskać czy zaaplikować?” 

 
1. Udział w Konkursie ,,Wypryskać czy zaaplikować?” oraz udostępnianie danych, związane z 

uczestnictwem jest nieodpłatne i dobrowolne. 

2. W Konkursie ,,Wypryskać czy zaaplikować?”  nie mogą uczestniczyć pracownicy 

Organizatora, innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i 

prowadzeniu Konkursu ,,Wypryskać czy zaaplikować?” a także członkowie najbliższych rodzin 

tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: rodzeństwo, małżonków oraz 

osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, w Konkursie ,,Wypryskać czy zaaplikować?” mogą 
 brać udział osoby fizyczne, które: 

3.1. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

3.2. Posiadają konto osobiste w serwisie Facebook® („Profil”), założone i prowadzone zgodnie 

z regulaminem serwisu Facebook®; dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe, zgodne z 

rzeczywistością i regulaminem serwisu Facebook®. 

4. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie ,,Wypryskać czy 

zaaplikować?”  mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą 

wypełnienia Zadania Konkursowego poprzez publikację na profilu Organizatora pod Wpisem 

Konkursowym odpowiedzi na Zadanie Konkursowe opisane we Wpisie Konkursowym przez 

Organizatora. 

5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. 
 

 
§3 Zasady i przebieg konkursu ,,Wypryskać czy zaaplikować?” 

 

 
2. Nagrody przyznawane będą przez Organizatora za najciekawsze rozwiązanie Zadania 

Konkursowego określonego w treści Wpisu Konkursowego zamieszczonego na profilu Agro- 

Sieć Sp. z o.o. przez Organizatora oraz publikowanego podczas webinarów wiosennych Agro- 

Sieć Sp. z o.o. 

Przy ocenianiu pracy, Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność, 

 adekwatność, oryginalność i nawiązanie do branży rolniczej. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest rejestracja na spotkanie online: ,,Wypryskać czy 

zaaplikować?” w ramach Forum Ekspertów Agronomii (link do rejestracji na spotkanie 

dostępny jest na stronie internetowej Organizatora). 

3. Nagroda będzie przyznawana po zakończeniu Konkursu ,,Wypryskać czy zaaplikować?”. 

4. Informacja o wygranej będzie publikowana w formie komentarza informującego o wygranej 

pod każdą z nagrodzonych odpowiedzi oraz w formie wpisu na portalu Facebook®. 

5. Czas trwania Konkursu ,,Wypryskać czy zaaplikować?” jest określony w treści 

zamieszczonego przez Organizatora Wpisu Konkursowego. 

6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont 

i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

7. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy 

regulamin. 



 

§4 Zwycięzcy i Nagrody 

 
1. Zwycięzca Konkursu ,,Wypryskać czy zaaplikować?” otrzyma od Organizatora konkursu 

nagrodę rzeczową – zestaw gadżetów z logo TeeJetTechnologies (czapka z daszkiem, 

koszulka, rękawice 3M ) ufundowane przez firmę TeeJet Technologies. 
2. Wyłonienie Zwycięzcy będzie następowało każdorazowo w ciągu maksymalnie 5 dni 

roboczych od momentu zakończenia Konkursu. 

3. Po wyłonieniu Zwycięzców Organizator skontaktuje się z nimi w celu ustalenia sposobu 

przekazania Nagrody. Kontakt nastąpi w formie komentarza pod wpisem Zwycięzcy 

zawierającym rozwiązanie Zadania Konkursowego lub wiadomości prywatnej przesłanej przez 

administratora profilu. 

4. Gdy Organizator nie otrzyma w ciągu 2 dni roboczych odpowiedzi mailowej lub wiadomości 

prywatnej na wpis powiadamiający o wygranej, Organizator nie będzie zobowiązany do 

przekazania Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego Zwycięzcę. 

5. Sposób przekazania nagrody zostanie uzgodniony ze Zwycięzcami drogą telefoniczną lub 

mailową. 

6. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie 

zobowiązany do przekazania Nagrody. 

7. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. 

Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać 

dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 
§5 Prawa i obowiązki Organizatora 

 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców w Serwisie Facebook® 

pod kątem zgodności ich postępowania z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze 

Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca taki traci prawo do 

Nagrody, a Nagroda zostanie przekazana kolejnemu Zwycięzcy. 

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu ,,Wypryskać czy 

zaaplikować?” do usunięcia z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania 

Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku, do którego powziął uzasadnione 

podejrzenie o działaniach sprzecznych z niniejszym Regulaminem, w szczególności 

manipulowanie wynikami 



 

Konkursu poprzez naruszenie praw autorskich, innych praw własności intelektualnej lub dóbr 

prawem chronionych. 

W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą ,,Wypryskać 

czy zaaplikować?” decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. W ramach niniejszej 

procedury decyzje Komisji są ostateczne. 

3. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu ,,Wypryskać czy zaaplikować?” podjął działania, 

mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, 

Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika. Usunięcie jest 

równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie ,,Wypryskać czy zaaplikować?” 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników z udziału w Konkursie 

,,Wypryskać czy zaaplikować?”, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w 

Konkursie, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 

3.1. biorą udział w Konkursie ,,Wypryskać czy zaaplikować?” z użyciem fikcyjnego konta w 

serwisie Facebook®; 

3.2. biorą udział w Konkursie ,,Wypryskać czy zaaplikować?” z wykorzystaniem więcej niż 

jednego konta w serwisie Facebook® ; 

3.3. prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy 

godzą swym zachowaniem w prawa i dobra prawem chronione osób trzecich; 

3.4. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego 

wizerunek; 

3.5. używają zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw 

Uczestników do Kont w serwisie Facebook®. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw 

pozostają bez wpływu na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane 

zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. 

 

 
§6 Dane osobowe 

 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie , ,,Wypryskać czy zaaplikować?”  

 na profilu Organizatora w serwisie Facebook® jest Agro-Sieć Sp. z o.o. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu ,,Wypryskać czy 

zaaplikować?” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn.zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu ,,Wypryskać czy zaaplikować?” a 

w szczególności w celu wyłonienia Zwycięzców i wydania im Nagród. Podanie danych nie jest 

obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

 
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Osoby, których dane dotyczą, mogą 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 
ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych: 



 

listownie: Sebastian Rybicki ul. Wodna 6A, 85-444 Bydgoszcz, mailowo: iod@netkomp.net.pl. 
 
 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a, b, c, RODO. Dane będą wykorzystywane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty 
dla osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane 
te są przetwarzane. 

 

5. Uczestnicy Konkursu ,,Wypryskać czy zaaplikować?” mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich 
poprawiania, a także mają prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść 
sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa. 

 
6. Uczestnik Konkursu ,,Wypryskać czy zaaplikować?” ma prawo w każdej chwili do wycofania się z 
udziału w Konkursie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail: 
marketing@agrosiec.pl 

7. Administrator danych nie udostępnia danych osobowych ani ich nie przekazuje do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej, poza wypadkami przewidzianymi obowiązującymi przepisami 
prawa. 
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