
Regulamin konkursu “Dożywocie za zakupy” 

§1 Postanowienia wstępne 

1. Organizatorami Konkursu są Selecta HTC Maria Dragstra z siedzibą w Pieńków 1, 05-152  

Pieńków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Wójta Gminy Czerwińsk pod numerem  

6411/1017/2010, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 118-005-80-41. 

Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w 

Konkursie pod nazwą: „Dożywocie za zakupy” (zwanego dalej „Konkursem”). 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w 

ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471). 

3. Konkurs jest prowadzony przez Organizatorów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 

od 01.04.2020 do 30.04.2020. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w §3 Regulaminu jest 

równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich 

akceptacją. 

4. Organizatorzy są podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagrody przewidzianej w Konkursie. 

 

§2 Uprawnieni do uczestnictwa w Konkursie 

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” 

lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie spełniające następujące kryteria:  

• nie będące przedstawicielami hurtowni i sklepów zoologicznych, salonów groomerskich i 

hodowli zwierząt 

• posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów i najbliżsi członkowie ich 
rodzin. 

 

§3 Zasady uczestnictwa 

1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest:  



a Złożenie i opłacenie zamówienia na produkty Organizatora w okresie trwania akcji w 

sklepie internetowym Organizatora (www.selectahtc.com.pl).  

b Polubienie profilu Facebookowego Organizatora. 

c Polecenie Konkursu trzem znajomym poprzez oznaczenie ich w komentarzu pod postem 

Facebookowym promującym Konkurs. 

2. Jako prawidłowe zgłoszenie do Konkursu uznaje się spełnienie wszystkich kryteriów o których 

mówią §2,1 oraz §3,1. 

3. Osoba, która dokonała zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w 

Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu. 

4. Dokonanie zgłoszenia w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z 

Regulaminem Konkursu i jego akceptacją. 

5. Nagroda w Konkursie będzie przyznana po zakończeniu Konkursu. 

6. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od dnia 01.04 do 30.04.2020 do godziny 24:00. 

 

§4 Zasady wyłaniania laureata 

1. W Konkursie spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń zostanie wyłonione jedno 

drogą losowania. 

2. Losowanie będzie miało charakter jawny, a jego zapis wideo zostanie umieszczony na stronie 

internetowej Organizatora. 

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane dnia 01.05.2020 na profilu 

https://www.facebook.com/selectahtc, na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę. Organizator 

poinformuje też Laureata drogą e-mailową. 

 

 



§5 Nagroda 

1. Nagrodą w Konkursie jest kod rabatowy uprawniający Laureata do dożywotniego rabatu w 

wysokości 20% na produkty Organizatora zamawiane przez Laureata poprzez sklep internetowy 

Selecta HTC (www.selectahtc.com.pl). 

2. Nagroda będzie miała postać ciągu znaków do wpisania w odpowiednie pole w sklepie 

internetowym Organizatora, który po aktywowaniu automatycznie dodaje do zamówienia 

odpowiedni rabat. 

3. Ważność kodu rabatowego nie jest w żaden sposób ograniczona czasowo, wartością i ilością 

złożonych zamówień. 

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju. 

5. Organizator prześle Laureatowi nagrodę poprzez e-mail 01.05.2020, na adres wskazany przy 

składaniu zamówienia. 

§7 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Biorąc udział w Konkursie i podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy, zgodnie z danymi 

wskazanymi w §1 ust.1 Regulaminu. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania 

Nagrody Laureatowi, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 

przed takimi roszczeniami przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 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) („Rozporządzenie”) 

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz 

Administratora usługi związane z realizacją Konkursu: dostawcom systemów informatycznych i 

usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji 

dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym 

organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. 



4. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do zgłaszanych danych 

osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, a także 

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, 

w tym w szczególności uniemożliwia odebranie nagrody oraz uzyskanie odpowiedzi na złożoną 

reklamację. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z 

prawem ich wcześniejszego przetwarzania. 

6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane: 

• przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a po jego zakończeniu – do czasu 

zakończenia publikacji zwycięzcy na fan page’u Organizatorów; 

• przez okres określony w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności dla celów 

sprawozdawczości podatkowej, 

• w przypadku Uczestników, którzy złożyli reklamację – przez okres niezbędny dla rozpatrzenia 

reklamacji, 

• zaś w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu 

lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. 

Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym bezpośrednio z 

przepisów prawa.  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów 

wskazanych w pkt 2 powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów 

dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby 

Administratora lub elektroniczną na adres: marketing@selectahtc.com.pl 

8. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 



§8 Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu należy składać wraz z 

uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: marketing@selectahtc.com.pl . W tytule wiadomości 

należy napisać „Dożywocie za zakupy” 

2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt. 1 nie będą rozpatrywane. 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów niezwłocznie, jednakże nie później, niż 

w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji 

Organizatorzy opierają się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa. 

4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione 

przez Organizatorów o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną emailem najpóźniej w ciągu 

7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatorów i na stronie: https://selectahtc.com.pl/  

2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z 

Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody. 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo autorskie oraz ustawy o 

ochronie danych osobowych. 


