Regulamin
§1
Niniejszy regulamin reguluje zasady konkursu "Znajdź silosy", zwanego w niniejszym regulaminie
„Konkursem”.
§ 2 Organizator
Organizatorem Konkursu jest BIN Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Narutowicza 12,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064321, NIP 891-143-40-84, kapitał zakładowy
2 500 000 zł, pokryty w całości,
reprezentowana przez: 1. Pawła Krzemińskiego – Prezesa Zarządu,
2. Paulinę Krzemińską – Wiceprezesa Zarządu,
zwana dalej „Organizatorem”.
§ 3 Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 14 grudnia 2018 r. i trwa do 31 stycznia 2019 r.
2. Nagrody zostaną rozesłane do Zwycięzców w ciągu 20 dni roboczych od dnia zakończenia
Konkursu, tj. do dnia 28.02.2019 r.
§ 4 Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22[1] ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zamieszkała na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 14-18 lat, za zgodą rodzica lub
opiekuna prawnego.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin
prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.
§ 5 Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe, zwane zalej
„Zadanie Konkursowe”.
2. Zadanie Konkursowe polega na:
a) znalezieniu na obrazku ukrytych silosów i ich zaznaczeniu w sposób widoczny i możliwy do
weryfikacji niewymazywalnym artykułem piśmienniczym,
b) wypełnieniu pola z rozwiązaniem znajdującego się przy obrazku, w polu tym powinna znaleźć
się liczba odpowiadająca ilości znalezionych i zaznaczonych na obrazku silosów,
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c) zrobieniu zdjęcia lub skanu reklamy, z uwzględnieniem znalezienia się na jednym zdjęciu
obrazka i pola z rozwiązaniem, o których mowa w § 5 pkt. 2 a) i 2 b),
d) wysłaniu zdjęcia lub skanu opisanego w § 5 pkt. 2 c) za pośrednictwem portalu
społecznościowego www.facebook.com/binsilosy/ w wiadomości prywatnej
3. Obrazki, o których mowa w § 5 pkt. 2 a), można znaleźć w formie reklamy drukowanej
zamieszczonej w wybranych przez Organizatora wydawnictwach branżowych.
4. Każdy uczestnik może skorzystać z udziału w konkursie wyłącznie jeden raz.
5. Wysłane zdjęcie lub skan musi spełniać wymogi co do wielkości i rozmiaru określone przez
www.facebook.com , na które Organizator nie ma wpływu.
6. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane w taki sposób, aby dawało możliwość
jednoznacznej weryfikacji pod kątem poprawności wykonania zadania.
7. Zadania Konkursowe zgłoszone po terminie zakończenia Konkursu niniejszego Regulaminu nie
będą rozpatrywane.
8. Data i godzina nadesłania Zadania Konkursowego są rejestrowane przez stronę
www.facebook.com.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie Zadań
Konkursowych, które:
a) są niezgodne z Regulaminem lub nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie,
b) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające
obowiązujące przepisy prawa,
c) naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra osobiste osób trzecich, w
tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich,
d) zawierają logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów
lub usług innych niż związanych ze Zleceniodawcą.
10. Zabrania się powielania reklam określonych w § 5 pkt. 3 poprzez skanowanie, drukowanie i w
jakikolwiek inny sposób doprowadzający do zwielokrotnienia tej samej reklamy.
11. Niedopuszczalna jest ingerencja w graficzną formę reklamy poprzez zamazywanie lub
usuwanie treści z raz wypełnionego pola z rozwiązaniem i ponowne jego wypełnianie, należy
przez to rozumieć, że to pole może być wypełnione tylko raz.
12. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z niniejszym Regulaminem Organizator ma
prawo w każdym momencie do:
a) natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego Zadania
Konkursowego,
b) pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania Nagród.
§ 6 Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrodzić 200 uczestników konkursu (każdy zwany dalej „Zwycięzcą”).
2. Nagrodami w konkursie są upominki od firmy BIN, w postaci gadżetów reklamowych z logo,
przy czym wartość nagrody przypadająca na jednego Zwycięzcę nie przekracza kwoty
wynikającej z obowiązku podatkowego.
3. Przy typowaniu Zwycięzców, oprócz prawidłowości wykonania Zadania Konkursowego,
decydująca jest kolejność zgłoszeń, przy czym z uwagi na różne terminy pojawiania się
wydawnictw, ilość Zwycięzców została podzielona przez Organizatora proporcjonalnie do ilości
wydawnictw, w których ukaże się Zadanie Konkursowe.
4. Lista Zwycięzców powinna pojawić się na stronie konkursowej www.bin.agro.pl/konkursznajdz-silosy nie później niż 7 dni od zakończenia Konkursu.
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5. Na potrzeby ogłoszenia listy Zwycięzców, organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania
w tym celu nazwy użytkownika z portalu Facebook, z którego wpłynęło zgłoszenie konkursowe,
na co Uczestnik wyraża zgodę wysyłając zgłoszenie.
6. Po weryfikacji Zadań Konkursowych pod kątem zgodności z regulaminem osoby wyłonione
przez Organizatora jako Zwycięzcy zostaną poinformowane o wygranej w konkursie i
poproszone o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej poprzez profil, z
którego wpłynęło zgłoszenie konkursowe na portalu Facebook w celu przesłania danych
adresowych do wysłania nagrody.
7. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie warunków Konkursu zapisanych w §6 pkt. 6
oraz przesłanie do Organizatora w formie wiadomości, w ciągu 48h od otrzymania od niego
wiadomości o wytypowaniu Uczestnika jako Zwycięzcy, danych niezbędnych do identyfikacji
Zwycięzcy (w tym jego wieku) i przekazania Nagrody (pełne imię i nazwisko, numer telefonu,
adres korespondencyjny) o jakie Zwycięzca zostanie poproszony przez Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez
Uczestnika adresu lub zmianę innych danych uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem lub
odbiór Nagrody.
9. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być
wymienione na ekwiwalent pieniężny.
10. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do identyfikacji Zwycięzcy i
przekazania Nagród, podania błędnych danych lub braku możliwości skontaktowania się ze
Zwycięzcą bądź niemożności przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy,
Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W
takim przypadku Organizator ma prawo do wytypowania innego Zwycięzcy Konkursu lub
rezygnacji z ponownego wskazania Zwycięzcy.
§ 7 Komisja regulaminowa Konkursu
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać Komisja Regulaminowa wybrana przez
Organizatora.
2. Protokół przyznania nagród podpisze 2 członków Komisji.
§ 8 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty ogłoszenia Zwycięzców, przy czym w przypadku Uczestników, którzy
nie mają ukończonego 16. roku życia reklamacje powinny być złożone przez rodziców lub
opiekunów prawnych.
2. Reklamacje należy wysłać pod adresem Organizatora z dopiskiem "Konkurs: Znajdź silosy Reklamacja". Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komisję Regulaminową Organizatora w
ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię,
nazwisko, nazwę użytkownika z portalu Facebook, adres e-mail, adres korespondencyjny
osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza ani nie
ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 9. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Uczestników Konkursu?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:
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1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest BIN Sp. z o.o. z siedzibą w
Aleksandrowie Kujawskim, ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
2. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez BIN Sp. z o.o
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym rozpatrzenia reklamacji oraz w przypadku
zwycięzców, wydania nagród i wypełnienia obowiązków podatkowych, a podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Dane osobowe Uczestników (z wyłączeniem danych Zwycięzców Konkursu) zostają usunięte w
terminie do 6 miesięcy po zakończeniu Konkursu. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu zostają
usunięte niezwłocznie po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kończy
się Konkurs.
4. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO Uczestnikowi Konkursu
przysługują następujące prawa:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu
wobec profilowania do celów marketingu bezpośredniego,
b) prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu narusza
przepisy RODO.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie konkursowej
www.bin.agro.pl/konkurs-znajdz-silosy.
2. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się
stosować do jego postanowień.
3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Zgłaszając się i
biorąc udział w Konkursie Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i
akceptuje jego treść.
4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przedłużenia bądź skrócenia czasu
trwania Konkurs bez podania przyczyn, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw
nabytych Uczestników. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich
opublikowania.
5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu
decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i
wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612).
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
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