
REGULAMIN KONKURSU 

 „ Zgarnij złoty voucher na 100 porcji lodów w Piekusiu ” 

 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1.  

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie             

„ Zgarnij złoty voucher na 100 porcji lodów w Piekusiu”.  

2. 
Konkurs realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter jawny i jest otwarty dla wszystkich 

uczestników, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.  

3.  

Organizatorem i sponsorem Konkurs jest Grupa Piekuś Spółka z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Nowa 2B, 

kod 88-100 Inowrocław, NIP: 5562436231, Regon 093035470, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000096326, (zwana dalej „Organizatorem”).  

4.  
Konkurs jest zorganizowany we wszystkich sklepach firmowych , w których sprzedajemy lody.  

Konkurs jest ważny od 4 lipca 2022 do 29 lipca 2022.  

5.  
Warunki uczestnictwa w Konkursie są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania 

Konkursu treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, na fanpage’u na Facebooku Piekarnia 

Piekuś oraz w punktach sprzedaży lodów sieci Piekuś oraz w siedzibie firmy na ul. Nowej 2b w Inowrocławiu.  

 
§ 2   

OŚWIADCZENIA ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1.  
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.  

2.  

Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba fizyczna, (zwana dalej „Uczestnikiem”), spełniająca wszystkie 
warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.  

3.  

Obowiązkiem każdego Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem i 

przestrzeganie jego zasad. W przypadku, stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który dopuścił się jego naruszenia.  

4.  

Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i 
akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad, określonych w Regulaminie, jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

 

§ 3  
ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnik w czasie trwania konkursu ma za zadanie: 

• Dokonać zakupu lodów w punktach Piekuś  

• Zbierz paragony na jak największą wartość za zakup lodów w punktach Piekuś 

• Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny w sklepie firmowym i wraz z zebranymi paragonami 

przekaż je do obsługi Piekuś w sklepie firmowych, która przekaże je do siedziby firmy 
 

 

 
 



§ 4  
KOMISJA KONKURSOWA 

1.  

O wyborze zwycięzcy zadecyduje najwyższy wynik zebranych paragonów na najwyższą kwotę, którą wyłoni 

Komisja Konkursowa na podstawie przesłanych zgłoszeń. 
2.  

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora. 

 
 

§ 5 

NAGRODY  
1.  

Uczestnik, który zbierze paragony na zakup lodów za najwyższą kwotę wygra Voucher na 100 porcji lodów do 

wykorzystania w sklepach firmowych Piekuś, w których odbywa się sprzedaż lodów.  Do wygrania 3 vouchery.  

2.  
Nagrodę można zrealizować od 4 sierpnia 2022 do 15 września 2022.   

Nagrody zostaną wydane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w 

gotówce lub zamiany na inne nagrody. Ogłoszenie wyników nastąpi do 3 sierpnia 2022. Przekazanie nagród 
nastąpi w terminie 4 sierpnia 2022.  

 

 

 

§ 6 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1.  
Wszelkie reklamacje (zwane dalej „Reklamacjami”) mogą być składane jedynie przez Uczestników Konkursu 

i mogą dotyczyć wyłącznie ich przebiegu.  

2.  

Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora: Grupa Piekuś Spółka z o.o., ul. Nowa 

2B, 88-100 Inowrocław 

3.  
Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania Reklamacji w formie określonej 

Regulaminem.  

4.  
Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu. Decyzje Organizatora rozstrzygające Reklamacje są ostateczne 

i wiążące. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji w sprawie zgłoszonej Reklamacji za pomocą listu 

poleconego w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia Reklamacji.  

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Konkursowej, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

decyzje podejmuje Organizator. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Grupa Piekuś Spółka z o.o. z siedzibą w 

Inowrocławiu (88-100), ul. Nowa 2 B. Osoby biorące udział w konkursie wyrażając zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych oraz na opublikowanie informacji o zwycięzcach oraz na wykorzystanie wizerunku 

zwycięzcy. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Grupa Piekuś Spółka z o.o. w szczególności: 



1) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy Piekuś Spółka z o.o. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO] w celu: 

a) marketingu produktów lub usług własnych, 

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:  

1) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Grupa Piekuś Spółka z 

o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez 

osobę, której dane dotyczą; 

2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:  

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 

Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania 

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub 

niekompletne 

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych 

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych 

osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;  

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego  

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, 

której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO  

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do 

zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt 

Administratorem danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).  

* 

Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 


