


Regulamin Konkursu „Realizacja 2018 roku – Bruk-Bet Prestige & Design”
§ 1. Definicje
1. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Realizacja 2018 roku – Bruk-Bet Prestige & Design”, prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie. 
2. „Organizator” – BRUK-BET® Sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy 199, 33-240 Żabno, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000270323, posiadająca numer REGON 180188969 oraz numer NIP: 517-020-05-80, kapitał zakładowy 299 mln zł, w całości pokryty.
3. „Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych, wedle subiektywnego odczucia 
Organizatora, zdjęć przedstawiających zabudowę produktów marki Bruk-Bet w roku 2018.
2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora.
3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 29 października 2018 roku do dnia 10 grudnia 2018 roku do godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 
17 grudnia 2018 roku najpóźniej do godziny 16.00.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu;
b. ukończenie najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
c. wyrażenie zgody na sfotografowanie całości inwestycji zgłoszonej w Konkursie dla celów marketingowych, komercyjnych, promocyjnych Spółki. Zgodę tę Uczestnik 
wyraża nieodpłatnie i bezterminowo. Ponadto zobowiązuje się do udostępnienia swojej posesji osobom ze strony Organizatora upoważnionym do wykonania fotografii; 
d. wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://www.bruk-bet.pl/realizacja2018/, w którym zostanie dołączone minimum 5 zdjęć z realizacji nawierzchni 
brukowej w roku 2018. Zdjęcia powinny przedstawiać realizację brukarską wykonaną z produktów marki Bruk-Bet. Zdjęcia nie mogą przedstawiać wizerunków osób;
e. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 7 Regulaminu.
3. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora praw autorskich majątkowych i praw zależnych, do przesłanych 
przez Uczestnika w ramach Konkursu zdjęć. 
4. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu dowolną ilość razy, wypełniając obowiązujący formularz zgłoszeniowy w czasie trwania Konkursu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi Uczestnikami w celu poprawienia lub uzupełnienia zgłoszenia do Konkursu, jak również poinfor-
mowania laureatów o przyznaniu Nagrody.

§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa, która składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora. Do zadań komisji należy nadzór 
nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłonienie zwycięzców Konkursu, ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozpatrywanie skarg zgłaszanych przez Uczestników.
2. Spośród otrzymanych zgłoszeń w wyznaczonym terminie w niniejszym regulaminie komisja konkursowa dokona wyboru 3 zwycięzców, których zdjęcia będą najcie-
kawsze. Każdy z trzech zwycięzców otrzyma od Organizatora nagrodę rzeczową. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Bruk-Bet (Organizator).
4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu 
naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora zdjęcia przesłanego przez Uczestnika Konkursu.
5. Organizator w terminie trzech dni roboczych od momentu wyłonienia laureata powiadomi go o wygranej telefonicznie lub e-mailowo.  

§ 5. Nagrody i ich wydanie
1. Nagrodami w Konkursie są: 
I miejsce: Myjka wysokociśnieniowa Karcher, koszt całkowity – 1100 zł brutto
II miejsce - Nożyce elektryczne do żywopłotów STIHL, koszt całkowity – 430 zł brutto
III miejsce – Zestaw narzędzi ogrodowych Fiskars, koszt całkowity – 160 zł brutto
2. W terminie jednego tygodnia od otrzymania zawiadomienia o wygranej laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi swoje dane teleadresowe niezbędne do 
wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu wraz ze zgodą na ich przetwarzanie w celach określonych w §7 ust. 2 lit. a) niniejszego Regulaminu 
oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć nagrodzonej posesji przez Organizatora w celach reklamowych i marketingowych.
3. Nagrody zostaną każdorazowo wysłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do 20 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora danych laureata. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody w sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu nie poda w określony w Regulaminie sposób danych 
teleadresowych niezbędnych do jej wysyłki lub poda błędne lub niepełne dane teleadresowe.
5. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata lub niemożności doręczenia nagrody w związku z podaniem przez niego niewłaściwych danych kontaktowych, 
Nagroda pozostaje własnością Organizatora.

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ostatecznej daty zakończenia Konkursu. Powyższe nie wyklucza 
prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej.
2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: BRUK-BET® Sp. z o.o., Nieciecza 199,  33-240 Żabno, w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu (liczy się 
data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód 
reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 14 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani 
zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), Administratorem danych 
osobowych Uczestników jest BRUK-BET® Sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy 199, 33-240 Żabno, tel. 14 644 44 44, adres e-mail: biuro@bruk-bet.pl. 
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach związanych z: 
a. organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym rozpatrywania reklamacji – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. rozliczeniem podatkowym przyznanych w Konkursie nagród (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi na tle Konkursu – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym ujawnienie danych Uczestników będzie konieczne do realizacji celów przetwarzania, a w szczególności, będą 
to podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi IT, księgowe lub prawne, a także podmioty publiczne, którym ujawnienie przez Organizatora danych osobowych 
Uczestników będzie obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników przez okres konieczny do upływu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych związanych  
z Konkursem.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Podanie danych ma charakter dobrowolny i odbywa się na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody, lecz ich niepodanie, uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie 
udziału w Konkursie.
7. Uczestnik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odwołanie zgody uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny na stronie Organizatora https://www.bruk-bet.pl/realizacja2018/.
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.


