REGULAMIN AKCJI
„ZOSTAŃ AMBASADORKĄ BLISKOŚCI GRZAŃCA GALICYJSKIEGO”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod nazwą „Zostań Ambasadorką Bliskości Grzańca
Galicyjskiego” (dalej: „Akcja”) jest spółka Jantoń S.A. sp. k, z siedzibą w Dobroniu
przy ul. Sienkiewicza 68, 95-082 Dobroń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000268393, posługująca
się NIP: 731-19-51-439 oraz numerem identyfikacyjnym REGON: 100282917.
2. W ramach Akcji w imieniu Organizatora, na jego zlecenie i rzecz działa Faster&Better
Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r
7, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436828,
posługująca się NIP: 526-02-10-955 oraz numerem identyfikacyjnym REGON:
146257243, adres do doręczeń: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7, 02-366 Warszawa.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Akcji.
4. Akcja jest organizowana na stronie internetowej grzaniecgalicyjski.pl (dalej „Strona
Akcji”) oraz za pośrednictwem portali społecznościowych Instagram i Facebook.
5. Akcja nie jest sponsorowana, administrowana, ani zorganizowana przez Instagram lub
Facebook.
6. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
§2
Zasady uczestnictwa w Akcji
1. W Akcji mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Akcji
ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce
zamieszkania na terytorium Polski ("Uczestnik"). Ponieważ Akcja jest organizowana
za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram oraz Facebook, dodatkowym
warunkiem uczestnictwa w Akcji jest posiadanie profilu w wyżej wymienionych
serwisach społecznościowych.
2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz spółki Faster&Better
Sp. z o.o., członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie

najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, wstępni, zstępni,
rodzeństwo, powinowaci oraz ich przysposobieni lub przysposabiający.
3. Aby wziąć udział w Akcji należy, w terminie od dnia 8.01.2019 do dnia 18.01.2019
prawidłowo wypełnić formularz rekrutacyjny (zwany dalej: „Formularzem”)
dostępny na Stronie Akcji.
4. Prawidłowo wypełniony Formularz musi zawierać:
a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział w Akcji oraz jej adres e-mail,
b) oświadczenie, że osoba zgłaszająca udział w Akcji jest osobą pełnoletnią,
c) oświadczenie, że osoba zgłaszająca udział w Akcji zapoznała się z treścią
niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia,
d) odpowiedź na pytanie ankietowe zawarte w Formularzu,
5. Każdy może tylko raz zgłosić swój udział w Akcji wypełniając Formularz, kolejne
zgłoszenia złożone przez tą samą osobę, nie będą brane pod uwagę.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji osoby, co do której
poweźmie uzasadnione podejrzenie, że jest ona osobą niepełnoletnią, chyba że osoba
taka wykaże swoją pełnoletność.
§3
Etap wyłaniani Ambasadorów
1. W pierwszym etapie Akcji, spośród wszystkich zgłoszeń do Akcji Organizator
dokonuje wyboru 250 Uczestników (zwanych dalej: „Ambasadorami“). Wybór
dokonywany jest w oparciu o najciekawsze odpowiedzi udzielone na pytanie otwarte
zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
2. Każdy z Ambasadorów otrzymuje zestaw zawierający trzy butelki Grzańca
Galicyjskiego (750ml).
3. O uzyskaniu statusu Ambasadora Uczestnik zostanie poinformowany mailowo na
adres email podany przez Uczestnika w Formularzu.
4. Warunkiem uzyskania statusu Ambasadora jest kliknięcie w link umieszczony w
informacji e-mail informujący, o którym jest mowa w punkcie poprzedzającym,
odsyłający do podstrony Formularza, gdzie Uczestnik musi w terminie 3 dni
kalendarzowych od otrzymania mailowej informacji, wpisać dokładny adresu
korespondencyjnego (ulica, numer budynku i numer lokalu, jeżeli jest, miejscowość i
kod pocztowy), na który Ambasador chce aby przesłano mu zestaw, o którym mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Jeżeli Uczestnik nie poda swojego adresu korespondencyjnego zgodnie z punktem
poprzedzającym, wówczas osoba taka traci prawo do zestawu, o którym mowa w ust.

2 niniejszego paragrafu, a Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tego
zestawu innemu Uczestnikowi. W takim przypadku postanowienia ust. od 3 do 5. mają
odpowiednie zastosowanie.
6. Zestawy zostaną przesłane Ambasadorom za pośrednictwem firmy kurierskiej w
terminie do dnia 28.01.2019.
§4
Etap konkursowy
1. W drugim etapie Akcji (etap konkursowy) Ambasadorzy otrzymają dostęp do trzech
zadań konkursowych, które będą umieszczane począwszy od dnia 20.01.2019 do dnia
10.02.2019 w tzw. Strefie Ambasadorek na Stronie Akcji.
2. Drugi etap Akcja jest konkursem organizowanym na podstawie przepisów art. 919 i
921 Kodeksu cywilnego.
3. W drugim etapie Akcji przewidziano 15 nagród, każda w postaci zestawu
zawierającego trzy butelki Grzańca Galicyjskiego (750ml).
4. Nagrody w drugim etapie Akcji otrzymują Ambasadorzy, którzy od dnia 20.01.2019
do dnia 24.02.2019 najciekawiej i najbardziej kreatywnie wykonali przynajmniej
jedno zadanie konkursowe, a efekt realizacji zadania konkursowego (np. zdjęcie)
umieścili na swoim profilu w serwisie społecznościowym Instagram z hashtagiem
akcji: #jedynytaki oraz nie usunęli ani nie ukryli przed znajomymi tego materiału na
swoim profilu do dnia 30.04.2019.
5. Każdy Ambasador może wykonać dowolną liczbę zadań konkursowych, jak też może
opublikować na swoim profilu w serwisie społecznościowym Instagram dowolną
liczbę efektów realizacji danego zadania konkursowego, jednak jeden Ambasador
może wygrać tylko jedną nagrodę w drugim etapie Akcji.
6. Wyłonienie zwycięzców drugiego etapu Akcji nastąpi po zakończeniu Akcji, nie
później niż do dnia 28.02.2019, a każdy ze zwycięzców drugiego etapu Akcji zostanie
poinformowany o wygranej mailowo na adres e-mail podany przez Ambasadora w
Formularzu.
7. Jeżeli w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wygranej, o której
mowa w punkcie poprzedzającym, zwycięzca drugiego etapu Akcji nie poda innego
adresu korespondencyjnego, na który chciałby, żeby wysłano mu nagrodę w drugim
etapie Akcji, to nagrodą zostanie mu wysłana na adres korespondencyjny podany
przez Uczestnika zgodnie § 3 ust. 4 Regulaminu.
8. Nagrody w drugim etapie Akcji zostaną przesłane zwycięzcom drugiego etapu Akcji
za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do dnia 15.03.2019.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Ambasadora w przypadku,
gdy przesyłane przez niego treści zawierające treści naruszające obowiązujące
przepisy prawa lub dobre obyczaje lub dyskredytujące markę Organizatora.
§5
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni
od zakończenia Akcji, wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres:
Faster&Better Sp. z o.o., , ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7, 02-366 Warszawa, z
dopiskiem „Grzaniec Galicyjski”. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim decyduje data złożenia reklamacji pod wyżej wskazanym adresem lub
data jej nadania.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej adres
korespondencyjny oraz dokładny opis przyczyn reklamacji. W reklamacji można
również podać numer telefonu kontaktowego oraz oczekiwany sposób rozpatrzenia
reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym w terminie 7 dni od rozpatrzenia
reklamacji.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie
ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze
postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.
§6
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji (dalej jako: Administrator)
jest Organizator.
2. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych spółce Faster&Better Sp. z
o.o. na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie
w celach związanych z realizacją Akcji i na czas niezbędny dla jej realizacji.
3. Wszystkie dane osobowe uczestników Akcji będą przechowywane i przetwarzane
przez Administratora na podstawie Rozporządzenia 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 jako: Rozporządzenie) oraz
na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 1000 - dalej jako Ustawa).
4. Dane osobowe podane przez uczestników Akcji mogą być przetwarzane przez
Administratora w związku z:
a) realizacją Akcji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
b) rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f Rozporządzenia,
c) realizacji przez Organizatora czynności wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia.
5.

Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom i organom, którym
Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również podmiotom
świadczącym usługi na rzecz Organizatora związane z realizacją Akcji m.in.
podmiotom świadczącym usługi kurierskie.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Akcji, a po jej zakończeniu
- przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa:
a) w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z
prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
Organizatora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z
uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikowi
przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia lub Ustawy.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich podanie w celach związanych
z realizacja Akcji jest niezbędne do udziału w Akcji..

9. Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko,
adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu (w przypadku podania numeru
w reklamacji). Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym profilowane.
§7
Postanowienia końcowe

1. Do każdej nagrody rzeczowej w Akcji Organizator doda dodatkową nagrodę pieniężną
w kwocie odpowiadającej 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej. Dodatkowa nagroda
pieniężna zostanie potrącona przez Faster&Better Sp. z o.o. przed wydaniem nagrody
Uczestnikowi oraz przeznaczona przez Faster&Better Sp. z o.o. (jako podmiot
wydający nagrody) na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w
konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2. Odbierając przesyłkę kurierską, Uczestnik powinien w obecności kuriera sprawdzić,
czy napoje alkoholowe zawarte w przesyłce są nieuszkodzone. Jeżeli Uczestnik
stwierdzi takie uszkodzenia lub ma inne uwagi odnośnie zawartości lub stanu
przesyłki, to powinien spisać protokół reklamacji zgodnie z podanymi przez kuriera
zasadami składania reklamacji dotyczących usługi kurierskiej.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Akcji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, przy czym zmiany takie
nie mogą naruszać praw słusznie nabytych w Akcji przez osoby, które przystąpiły do
Akcji przed zmianą Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do
wiadomości poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego
Regulaminu na Stronie Akcji.
5. Informacje na temat Akcji można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod
adreseme-mail ambasadorzy@grzaniecgalicyjski.pl. Odpowiedzi udzielane będą w
terminie do 7 dni roboczych.

