
Regulamin konkursu „Zmień punkt jedzenia” 
 

§ 1 
 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie (“Konkurs”). 
2. Organizatorem Konkursu oraz wydającym nagrody jest Firma Roleski Spółka Jawna, z 

siedzibą Zbylitowskiej Górze, 33- 113 Zgłobice, ul. Spacerowa 181A, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy 
pod nr KRS 000248558, NIP : 873-25-95-273, (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. „Influencer” – osoba, posiadająca profil w serwisie Facebook, Instagram oraz posiadająca 
blog i współpracująca z „Organizatorem” w ramach ogłoszonego konkursu.   

4. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie. 
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2018 poz. 165). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne 
w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 

 
§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski, za pośrednictwem oficjalnej strony Roleskipl 
w serwisie internetowym Instagram oraz blogów lub/i profili społecznościowych (Facebook, 
Instagram) biorących udział akcji Influencerów.   

2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, związany z serwisem 
Facebook i Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w 
Konkursie żadne roszczenia wobec tego podmiotu. 

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą 
przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook i Instagram. 

4. Czas trwania konkursu określany jest indywidualnie przez współpracujących z Organizatorem 
Influencerów.  

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 
 

§ 3 
UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest : 1) osobą pełnoletnią, lub 

2) osobą powyżej 13 roku życia i poniżej 18 roku życia posiadającą ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a 
także członkowie ich najbliższych rodzin. 

3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 
określone w Regulaminie. 

5. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie przez przesłanie 
oświadczenia o wycofaniu w formie wiadomości prywatnej na stronie 
https://www.instagram.com/roleskipl/ 



6. Wycofanie z Konkursu skutkuje tym, że zgłoszenie Użytkownika nie będzie brane pod uwagę 
przy wyborze zwycięzców. 

 
§ 4 

 ZAŁOŻENIA KONKURSU 
 

1. Celem Konkursu jest promocja produktów marki Roleski. 
2. Informacje o konkursie zostaną opublikowane w postaci posta oraz instastories na stronie  

https://www.instagram.com/roleskipl/ oraz na stronach społecznościowych i blogach 
należących do współpracujących z Organizatorem Influencerów. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 
w czasie trwania Konkursu na własnym kanale Instagram opublikować zdjęcie przekąsek z 
widocznymi na zdjęciu, ulubionymi sosami Roleski i przepisem. Zdjęcie musi mieć 
oznaczenia: @roleskipl, #jedzmniejalesmaczniej + oznaczenie profilu wybranego Influencera.  

4. Użytkownik w ramach Konkursu może zamieścić dowolną liczbę zdjęć, jednak może zdobyć 
wyłącznie jedną nagrodę (zestaw nagród). 

5. Kolejność dodawania odpowiedzi nie ma wpływu na przyznanie nagrody w Konkursie. 
6. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń (zdjęcie, opisów 

bądź hashtagów), które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają 
jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności zabronione jest zamieszczanie 
wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących zgłoszeń. Zabronione jest 
umieszczanie przez Użytkowników filmów ukazujących spożycie alkoholu, palenie 
papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenia zawierające takie 
treści nie będą dopuszczane do Konkursu. 

7. Zgłoszenia konkursowe, w szczególności przesłane zdjęcia, mogą zostać następnie 
wykorzystane do celów promocyjnych Organizatora w serwisie www.facebook.com oraz 
www.instagram.com, na co Uczestnik, poprzez przystąpienie do Konkursu, wyraża zgodę. 

 
§ 5 

PRZYZNAWANIE NAGRÓD 
 

1. Nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator. 
2. Nagrodą w Konkursie dla trzech uczestników jest zestaw produktów marki Roleski. Nagrodą 

Główną dla jednego uczestnika jest zestaw produktów marki Roleski oraz lot balonem dla 
dwóch osób.  

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego 
rodzaju. 

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 
ani jakakolwiek inna nagroda. 

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację wyróżnionego zgłoszenia na 
https://www.instagram.com/roleskipl/ oraz na stronach społecznościowych i blogach 
należących do współpracujących z Organizatorem Influencerów bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

6. O przyznaniu nagrody Uczestnicy będą informowani przez Organizatora poprzez wiadomość 
wysłaną za pośrednictwem Instagrama przez konto profilowe Uczestnika. 

7. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do 
Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu wysłania wiadomości, o której mowa w 
powyżej. 



 
§ 6  

DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest: Firma Roleski Spółka Jawna, z 
siedzibą Zbylitowskiej Górze, 33- 113 Zgłobice, ul. Spacerowa 181A, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy 
pod nr KRS 000248558, NIP : 873-25-95-273, (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z 
przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem Konkursu, a w przypadku zwycięzcy również dla celów 
związanych z przyznaniem i przekazaniem nagrody, na podstawie zgody udzielonej przez ww. 
osoby zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzania 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 (Rozporządzenie RODO). 

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 
przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach określonych postanowieniami 
niniejszego Regulaminu. 

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu może następować także w celu 
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych 
wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników 
Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia RODO. 

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało: 
a) Imię i nazwisko (wyłącznie na potrzeby rozstrzygnięcia i przyznania nagrody) 
b) ewentualny wizerunek uczestnika zamieszczony na zdjęciu, 
c) Dane do nadania wysyłki: ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, numer 
telefonu. 

6. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, 
utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. 

7. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie 
jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów przetwarzania danych (wzięcia 
udziału w Konkursie, jego rozstrzygnięcia oraz przyznania i przekazania nagrody). Uczestnicy 
mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do 
żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie ich zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych i cofnięcie 
zgody na przetwarzanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości dalszego udziału w 
Konkursie. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku 
uznania, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z przepisami prawa. 

9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników można kontaktować 
się z Administratorem na adres wskazany w pkt 1 powyżej. 

 
§ 7 

PRAWA AUTORSKIE 
 



1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych 
i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi zgłoszeniem 
konkursowym.  

2. Jeżeli na opublikowanym w ramach Konkursu zdjęciu będzie widoczny wizerunek osób 
fizycznych, zamieszczenie takiego zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez 
Uczestnika, że posiada on zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunku wszystkich 
osób widocznych na filmie/zdjęciu w serwisie internetowym Facebook oraz Instagram w 
związku z udziałem w Konkursie. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń 
związanych z rozpowszechnianiem wizerunku osób widocznych na filmie/zdjęciu Uczestnik 
konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora Konkursu z 
odpowiedzialności za takie naruszenia. W takim przypadku Uczestnik zwróci Organizatorowi 
wszelkie koszty poniesione przez niego w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń przez 
osoby trzecie, nie wykluczając kosztów sądowych, kosztów obsługi prawnej. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na treść niniejszego 
Regulaminu. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 


