REGULAMIN KONKURSU
„Wolna Chata 2017”
I.

Postanowienia ogólne.

1.

Organizatorem konkursu pod nazwą „Wolna Chata 2017”, określanego dalej jako „Konkurs” i przyrzekającym nagrody w
Konkursie jest spółka Focus Advantage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-587), przy
ulicy Wiktorskiej 17A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351090, kapitał zakładowy: 12.731.950,00 zł.,
REGON 142341604, NIP: 1070016113, zwana dalej: „Organizatorem”.

2.

Organizator będący agencją reklamową działa w imieniu własnym, ale na rzecz i za zgodą Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp.
z o.o. z siedzibą w Żywcu (kod: 34-300), przy ul. Browarnej 88 (dalej: „ŻSiD”), która jest fundatorem nagród. ŻSiD na
podstawie odrębnej umowy zawartej z Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (dalej: „Grupa Żywiec”) ma prawo posługiwać
się znakami towarowymi marki Leżajsk w celu jej reklamy i promocji.

3.

Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oraz zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2007.70.473 z zm.) (dalej: „Ustawa”).

4.

Konkurs trwa od dnia 26 czerwca 2017 roku do dnia 03 września 2017 roku włącznie - w tym terminie istnieje
możliwość przystąpienia do Konkursu. Konkurs odbywa się w 5 turach (dalej: „Tury”), w następujących terminach:
a)

Tura I - w terminie 26 czerwca – 09 lipca 2017 roku;

b)

Tura II - w terminie 10 lipca – 23 lipca 2017 roku;

c)

Tura III - w terminie 24 lipca - 06 sierpnia 2017 roku;

d)

Tura IV – w terminie 07 sierpnia - 20 sierpnia 2017 roku.

e)

Tura V – w terminie 21 sierpnia – 03 września 2017 roku

W terminach wskazanych powyżej możliwe jest dokonanie zgłoszenia udziału w danej Turze Konkursu.
5.

Konkurs jest urządzany za pośrednictwem aplikacji mobilnej WOLNO WOLNO dostępnej dla systemów Android oraz iOS
(Dalej: „Aplikacja”). Informacje o Aplikacji, linki do jej pobrania oraz instrukcja pobrania i obsługi Aplikacji są dostępne na
stronie www.leżajsk.com.pl/wolnachata (dalej: „Strona”).

6.

Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez firmę APPLE ani z nią
związany. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi
Organizatorowi (Focus Advantage Spółka z o.o.), a nie firmie APPLE. W związku z powyższym firma APPLE nie odpowiada
wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród. Konkurs niniejszy jest prowadzony na podstawie art. 131
Ustawy, a celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu zadanie, na
zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

II.

Uczestnicy Konkursu.

7.

Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

8.

Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów ani pracownicy Organizatora, ŻSiD oraz innych spółek wchodzących
w skład Grupy Kapitałowej Żywiec, ani inne osoby zaangażowane w organizację Konkursu, a także ich małżonkowie, wstępni,
zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

9.

Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

10.

Dana osoba może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, w tym wielokrotnie w każdej Turze Konkursu, z zastrzeżeniem
jednak, że w każdej Turze Konkursu nie może otrzymać więcej niż jedną nagrodę, a w całym Konkursie – nie więcej niż jedną
nagrodę tego samego stopnia.

11.

Osoba, która spełnia warunki udziału w Konkursie oraz zgłosi udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem zwana jest dalej
„Uczestnikiem”, a wszystkie takie osoby łącznie „Uczestnikami”.

III.

Zasady i warunki udziału w Konkursie.

12.

Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów, jest dobrowolny i nieodpłatny.

13.

Warunkiem udziału w Konkursie jest pobranie przez Uczestnika bezpłatnej Aplikacji. Przed rozpoczęciem korzystania z
Aplikacji Uczestnik potwierdza pełnoletniość poprzez podanie swojej daty urodzenia.

14.

W celu udziału w Konkursie należy w terminie trwania danej Tury Konkursu:
1)

zebrać punkty za pośrednictwem Aplikacji (dalej: „Punkty”), na zasadach wskazanych w pkt 15 Regulaminu;

2)

wykonać zadanie konkursowe, opisane w pkt 16 Regulaminu.

15.

W celu zebrania Punktów należy uruchomić Aplikację, włączyć odpowiednią funkcję w menu Aplikacji i odłożyć telefon w
pozycji poziomej - po upływie 15 (piętnastu) minut bezczynności telefonu, na koncie Uczestnika w Aplikacji zostaje naliczony
1 (jeden) Punkt. Każde poruszenie, podniesienie lub jakiekolwiek inne skorzystanie z telefonu powoduje zresetowanie licznika
czasu. Kolejne rozpoczęcie odliczania wymaga ponownego uruchomienia odpowiedniej funkcji w menu Aplikacji. W celu
uzyskania kolejnego Punktu należy ponownie uruchomić odpowiednią funkcję w menu Aplikacji i postępować zgodnie z
postanowieniami zdania pierwszego powyżej.

16.

Każdorazowo po zebraniu przez Uczestnika 4 (czterech) Punktów, Uczestnik jest uprawniony do wykonania i zgłoszenia
zadania konkursowego. Zadanie polega na sporządzeniu odpowiedzi (dalej: „Odpowiedź”) na pytanie: „Czego byś nie
robił(/a) w trakcie pobytu w Wolnej Chacie, gdybyś wygrał(/a) tę nagrodę?”. Odpowiedź powinna być kreatywną,
oryginalną pracą autorstwa Uczestnika. Odpowiedź należy przesłać za pośrednictwem Aplikacji, w formie tekstowej.
Odpowiedź powinna się składać maksymalnie z 600 (sześciuset) znaków. Na etapie wysyłania Odpowiedzi Uczestnik
zobowiązany jest do podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz, opcjonalnie, numer telefonu.

17.

Po wysłaniu Odpowiedzi, licznik Punktów na koncie Uczestnika w Aplikacji jest resetowany, a Uczestnik jest uprawniony do
ponownego rozpoczęcia zbierania Punktów. Punkty niewykorzystane w danej Turze Konkursu pozostają na koncie Uczestnika
w Aplikacji i mogą być wykorzystane w kolejnej Turze Konkursu.

18.

Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi, których udział w Konkursie może naruszać jakiekolwiek prawa lub dobra
osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawo do ochrony wizerunku lub prawo do prywatności. Odpowiedź
zgłoszona do Konkursu powinna być kreatywna i oryginalna. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi
zawierających jakiekolwiek treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w
szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne.

19.

Odpowiedzi nie mogą zawierać treści przedstawiających abstynencję lub umiarkowane spożycie alkoholu w negatywny
sposób oraz treści, które zachęcają do nadmiernego spożycia alkoholu. Odpowiedzi nie mogą sugerować, że alkohol przynosi
korzyści zdrowotne, wpływa na atrakcyjność seksualną, wywoływać skojarzeń alkoholu z nauką, pracą, sukcesem
zawodowym lub życiowym lub z relaksem czy wypoczynkiem, a także nie mogą zachęcać do spożycia alkoholu w miejscach,
w których jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

20.

Odpowiedzi nie mogą zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, Grupy Żywiec, ŻSiD
produktów lub marek Grupy Żywiec ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora, ŻSiD, Grupę Żywiec, produkty
lub marki Grupy Żywiec w negatywny sposób. Odpowiedzi nie mogą także zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek)
oraz znaków towarowych innych niż przysługujące Grupie Żywiec.

21.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do standardów określonych w pkt 18-20 powyżej lub w zakresie innych zasad lub
warunków Regulaminu, Uczestnik może przesłać e-mail z zapytaniem na adres: info@lezajsk.com.pl, a Organizator odpowie
na te pytania w terminie do 7 dni.

22.

Uczestnik nie może po dokonaniu zgłoszenia Odpowiedzi do Konkursu wprowadzać do niej zmian.

23.

Uczestnicy Konkursu nie mogą być członkami żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie mogą mieć
zawartej z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Odpowiedzi, lub
też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

IV.

Wybór zwycięzców.

24.

Do oceny Odpowiedzi zgłoszonych w Konkursie Organizator powołuje komisję konkursową (dalej: „Komisja”), składającą się
z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3) – przedstawicieli Organizatora lub ŻSiD.

25.

W każdej Turze Konkursu, w terminie do 10 (dziesięciu) dni od zakończenia danej Tury Konkursu, spośród wszystkich
prawidłowo zgłoszonych Odpowiedzi Komisja wybierze 26 (dwadzieścia sześć) Odpowiedzi, w kolejności od najlepszej,
uwzględniając w szczególności kryteria takie jak kreatywność i oryginalność Odpowiedzi. Ocenie podlega wyłącznie treść
Odpowiedzi. Uczestnikom, których Odpowiedzi zostaną wybrane przez Komisję (dalej: „Zwycięzcy”) zostaną przyznane
nagrody, o których mowa w pkt 28 Regulaminu.

26.

Uczestnicy, których Odpowiedzi zostały wybrane zgodnie z pkt 25 powyżej, zostaną powiadomieni przez Organizatora o
wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail, w terminie 7 (siedmiu) dni od wyłonienia Zwycięzców. Organizator dołoży
starań aby skutecznie skontaktować się ze Zwycięzcami, w tym również poprzez wykorzystanie kontaktu telefonicznego, o ile
numer telefonu został podany przez Uczestnika. W przypadku jeśli Zwycięzca uprawniony do nagrody, o której mowa w pkt
28 ppkt 1) Regulaminu nie potwierdzi Organizatorowi w terminie 2 (dwóch) kolejnych dni od daty przekazania przez
Organizatora Zwycięzcy informacji o wygranej, woli oraz możliwości odebrania tej nagrody na warunkach wskazanych w pkt
30-31 Regulaminu, Zwycięzca ten traci prawo do nagrody, a Organizator oferuje tę nagrodę kolejnej osobie z listy
Zwycięzców, wyłonionych w danej Turze Konkursu w sposób określony w pkt 25 powyżej. Zwycięzcy uprawnieni do nagrody,
o której mowa w pkt 28 ppkt 2) wraz z informacją o wygranej zostaną poproszeni o przesłanie na wskazany przez
Organizatora adres e-mail adresu pocztowego do wysyłki nagrody. W przypadku nie przesłania przez Zwycięzcę adresu do
wysyłki nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od wysłania przez Organizatora informacji o wygranej, Zwycięzca ten traci prawo do
nagrody.

27.

W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń do Konkursu w danej Turze Konkursu lub w przypadku, gdy w ocenie
Komisji przesłane Odpowiedzi nie spełniają kryteriów uprawniających do przyznania nagród w liczbie wskazanej w pkt 25
Regulaminu, a także w przypadku, jeżeli dany Zwycięzca, z zastrzeżeniem pkt 26 zdanie drugie i zdanie piąte powyżej, utraci
prawo do otrzymania nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, niewydane w danej Turze Konkursu nagrody wchodzą

do puli nagród do wygrania w kolejnej Turze Konkursu. Nagrody nie wydane po zakończeniu ostatniej Tury Konkursu
pozostają własnością ŻSiD.
V.

Nagrody.

28.

Nagrody w Konkursie stanowią:
1) nagroda I stopnia - 6-dniowy pobyt dla 6 (sześciu) osób, tj. Zwycięzcy oraz 5 (pięciu) pełnoletnich osób
towarzyszących, wybranych przez Zwycięzcę, w pensjonacie wskazanym przez Organizatora (dalej: „Obiekt”) o wartości
4 920,00 zł (słownie: cztery tysiące, dziewięćset dwadzieścia złotych) (dalej: „Nagroda I stopnia”); w Konkursie
zostaną wydane 5 (pięć) nagród, o których mowa powyżej, po 1 (jednej) w każdej Turze Konkursu, z zastrzeżeniem pkt
26 i 27 Regulaminu;
2) nagroda II stopnia - zestaw zawierający 4 sztuki piwa marki Leżajsk: 2 sztuki piwa Leżajsk Chmielowe o pojemności
500 ml każde i 2 sztuki piwa Leżajsk Pszeniczne o pojemności 500 ml każde, o łącznej wartości zestawu 10,36 zł
(słownie: dziesięć złotych, trzydzieści sześć groszy) (dalej: „Nagroda II stopnia”); w Konkursie zostanie wydanych 125
(sto dwadzieścia pięć) nagród, o których mowa powyżej, po 25 (dwadzieścia pięć) w każdej Turze Konkursu, z
zastrzeżeniem pkt 26 i 27 Regulaminu;
dalej zwane łącznie „Nagrodami rzeczowymi”.

29.

Obok Nagród rzeczowych, Organizator przyznaje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11%
kwoty odpowiedniej Nagrody rzeczowej (ubruttowienie). Nagrody rzeczowe wraz z nagrodami pieniężnymi są dalej zwane
łącznie „Nagrodami”, a każda z osobna „Nagrodą”. Część Nagrody, którą stanowi nagroda pieniężna odpowiadająca
wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu
Skarbowego przez Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w
Konkursie.

30.

Nagroda I stopnia obejmuje częściowe wyżywienie Zwycięzcy oraz osób towarzyszących oraz dodatkowe atrakcje,
zorganizowane przez Organizatora w trakcie pobytu w Obiekcie. Nagroda I stopnia nie obejmuje organizacji i kosztów
przejazdu Zwycięzcy oraz osób towarzyszących na miejsce pobytu w Obiekcie.

31.

Nagroda I stopnia jest realizowana na miejscu w Obiekcie, po przedstawieniu przez Zwycięzcę oraz osoby towarzyszące
dokumentów tożsamości potwierdzających ich pełnoletniość. Nagrody I stopnia są realizowane w następujących terminach:
1) dla I Tury Konkursu – w terminie 11 – 17 września 2017 roku;
2) dla II Tury Konkursu – w terminie 18 – 24 września 2017 roku;
3) dla III Tury Konkursu – w terminie 25 września – 01 października 2017 roku;
4) dla IV Tury Konkursu – w terminie 02 – 08 października 2017 roku.
5) dla V Tury konkursu – w terminie 09 – 15 października 2017 roku

32.

Zwycięzca uprawniony do Nagrody I stopnia oraz osoby towarzyszące są zobowiązane do akceptacji warunków regulaminu
Obiektu oraz do jego przestrzegania przez cały okres pobytu w Obiekcie. W Obiekcie nie dopuszcza się pobytu ze zwierzętami
domowymi (psy, koty itp.). Organizator jest uprawniony do kontroli przestrzegania warunków regulaminu Obiektu przez
Zwycięzcę i osoby towarzyszące. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w szczególności w przypadku naruszenia zasad
bezpieczeństwa lub w przypadkach zniszczenia mienia, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Organizator jest uprawniony do
usunięcia Zwycięzcy lub osób towarzyszących z Obiektu.

33.

Nagrody II stopnia są wydawane Zwycięzcom w terminie 14 (czternastu) dni od daty powiadomienia Zwycięzców o wygranej.
Nagrody są wysyłane Zwycięzcom przesyłką kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę w trybie opisanym w pkt 26 zdanie
czwarte Regulaminu. Odbiór przesyłki jest możliwy wyłącznie po okazaniu przez Zwycięzcę dokumentu tożsamości,
potwierdzającego pełnoletniość Zwycięzcy. W przypadku nieodebrania przesyłki przez adresata, Zwycięzca traci prawo do
Nagrody.

VI.

Prawa autorskie.

34.

Zgłaszając Odpowiedź do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest on jej autorem, przysługuje mu całość autorskich praw
majątkowych i osobistych do Odpowiedzi, oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.

35.

Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz przeniesienie autorskich praw
majątkowych do nagrodzonych w Konkursie Odpowiedzi, zwanych dalej: „Utworami”, w zakresie, w jakim stanowią one
utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator nabywa
autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Utworów z chwilą wydania Nagrody, do rozporządzania i korzystania z
nagrodzonego Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń
czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w
szczególności:
a.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b.

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub
najmu oryginału albo egzemplarzy,

c.

w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b. powyżej - publicznego wykonywania,
wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez
Internet).

36.

W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt 35 powyżej, Zwycięzca zezwala na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania
nagrodzonych Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w
szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach
wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata
indywidualnego charakteru nadanego Utworom. Zwycięzca zezwala na korzystanie z Utworu lub opracowań Utworu bez
konieczności wskazywania imienia i nazwiska Zwycięzcy jako autora Utworu.

37.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autorstwa Odpowiedzi lub wymaganych dla ich eksploatacji zgód, lub w
przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie, Zwycięzca na żądanie Organizatora jest
zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego autorstwo oraz uzasadnienie dla
braku konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez
Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia Zwycięzcy z Konkursu, a w przypadku, kiedy
wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu albo wydaniu Nagrody, Organizator ma prawo
zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez takiego Zwycięzcę albo odpowiednio zażądać zwrotu Nagrody lub jej
równowartości.

VII. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.
38.

Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komisja. W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w Tytule II
Regulaminu lub jeżeli Odpowiedź nie spełnia wymaganych standardów określonych w pkt 18-20 Regulaminu lub w przypadku
innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w danym
Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.

39.

W zakresie weryfikacji przestrzegania Regulaminu, w przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania Regulaminu przez
Uczestnika, Organizator może żądać od Uczestnika przedstawienia określonych dokumentów lub złożenia oświadczeń. W
szczególności Organizator może żądać od Uczestnika przedstawienia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 7 i 8 Regulaminu.

VIII. Reklamacje.
40.

Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień przysługujących konsumentowi w
zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące danego
Konkursu.

41.

W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres
Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłana w formie wiadomości e-mail na adres: info@lezajsk.com.pl. Dla
ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja
określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji,
jak również określenie żądania.

42.

Reklamacja, o której mowa pkt 40-41 powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 14 (czternaście) dni od wykrycia przez
zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.

43.

Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od jej otrzymania. Organizator
może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

IX.

Dane osobowe.

44.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia
jego zwycięzców. Administratorem tych danych jest Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (kod: 34300), przy ul. Browarnej 88, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy, o
której mowa w zdaniu pierwszym powyżej. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich
poprawiania oraz do ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

X.

Postanowienia końcowe.

45.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na Stronie, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres:
info@lezajsk.com.pl, jest przesyłany w formie e-mail.

46.

Nazwy tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny.

47.

We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.

Organizator:
Focus Advantage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

