
REGULAMIN KONKURSU 

„Na szlaku smaku” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Na szlaku smaku” (dalej: „Konkurs”) jest Isobar Polska sp. z o. o. z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000174073, NIP 1230921879, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł (dalej: „Organizator”).  

2. Sponsorem nagród w konkursie jest  Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Wiertnicza 126, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszaw,  XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000492113, NIP: 108-01-63-27, 

kapitał zakładowy w wysokości 30 005 000,00 ZŁ, zwanej dalej Zleceniodawcą. 

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem 
społecznościowym Facebook® ani z jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi 
odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane 
z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora 
serwisu społecznościowego Facebook®. 

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

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.). 

 

5. Niniejszy regulamin, dalej „Regulamin”, określa zasady przeprowadzania Konkursu, zasady rozstrzygnięcia 

Konkursu, zasady wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji. 

 

§ 2 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej 

www.kindercountry.pl (dalej: „Strona internetowa”) obsługiwanej przez Organizatora.. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:  

2.1. Są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku osób niepełnoletnich, 
przekażą odpowiednią zgodę pełnoprawnego opiekuna na wzięcie udziału w Konkursie; 

2.2. Dokonają zgłoszenia do Konkursu poprzez Stronę internetową, zgodnie z treścią Regulaminu i wykonają 
Pracę Konkursową opisaną w zakładce „Zasady” (dostępnej na stronie www.kindercountry.pl) za 
pośrednictwem Strony internetowej (dalej: „Zgłoszenie”); 

2.3. Akceptują warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

 

dalej „Uczestnicy” lub z osobna „Uczestnik”.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi 
podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy. W Konkursie nie mogą brać udziału również 
członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie 
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się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia.  

 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Żeby uczestniczyć w Konkursie Uczestnik powinien: 

1.1. W okresie od 01.10.2015 roku godz. 12:00 do 28.10.2015 roku do godz. 23:59 wejść na Stronę 
internetową i przejść do sekcji konkursowej. Zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącznie w ww. 
okresie. 

1.2. Dokonać zgłoszenia konkursowego (dalej: „Zgłoszenie”) poprzez:  
 

a) Dokonanie rejestracji profilu na Stronie internetowej poprzez podanie adresu 
kontaktowego (e-mail), imienia, nazwiska, adresu e-mail i hasła lub zarejestrowaniu się 
poprzez serwis społecznościowy Facebook; 

b) Uzupełnienie Karty Szlaku dostępnej na Stronie internetowej w sekcji konkursowej (dalej: 
„Praca Konkursowa”) poprzez uzupełnienie przynajmniej jednego Etapu na Karcie 
Szlaku. 

c) Karta Szlaku składa się z pięciu Elementów – 1) Nazwa Szlaku (ograniczenie do 100 
znaków), 2) Elementy Niezbędne Na Szlaku (ograniczenie do 100 znaków na każdy 
niezbędny element), 3) Opis Miejsc Na Szlaku, 4) Ocena Atrakcyjności Szlaku, 5) Zdjęcia i 
Filmy ze Szlaku (minimum jedno zdjęcie do jednego miejsca) 

d) Uczestnik może stworzyć swoją własną wersję Karty Szlaku korzystając z dostępnych na 
Mapie Miejsc Pełnych Smaku, a także umieszczając nowe Miejsca za pomocą formularza 
dodawania nowych miejsc dostępnego na stronie www.kindercountry.pl .  

e) Dopuszczalne formaty pliku graficznego do wgrania za pośrednictwem Strony 
internetowej to JPG, PNG lub GIF; Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku graficznego 
to 10Mb.  

f) Nagrody dzienne otrzyma 5 osób, które zostaną wybrane spośród Uczestników, którzy 
uzyskali danego dnia najwyższą liczbę punktów za wypełnianie poszczególnych 
elementów karty i dodatkowo wypełniony przez nich opis/ zgłoszenie  spośród: (1) Nazwa 
Szlaku, 2) Elementy Niezbędne Na Szlaku, 3) Opis Miejsc Na Szlaku, 4) Zdjęcia i Filmy ze 
Szlaku został uznany przez Komisję konkursową za najbardziej kreatywny. 

g) Nagrody główne otrzymają osoby, których wypełniona (w całości) Karta Szlaku zostanie 
uznana za najbardziej kreatywną i oryginalną spośród wszystkich zgłoszonych 
kompletnych Kart.   

h) Każdy uzupełniony i pozytywnie zweryfikowany przez Moderatora Etap na Karcie Szlaku 
otrzymuje jeden punkt. Za całą kompletnie uzupełnioną Kartę Szlaku (z uzupełnionymi 
pięcioma Etapami) Użytkownik otrzymuje pięć punktów. Użytkownik ma możliwość 
uzupełnienia dziennie dowolnej ilości Kart Szlaku i Etapów na Karcie Szlaku.  

1.3 Warunkiem zgłoszenia Pracy Konkursowej jest samodzielne wykonanie Pracy Konkursowej, zdjęć lub 
filmów video, oraz dysponowanie pełnią praw autorskich do Pracy Konkursowej –  nazwy i opisu 
poszczególnych miejsc, zdjęć i video dołączonych do zgłoszenia Pracy Konkursowej. 

1.4 Prace konkursowe zamieszczane będą w ramach Galerii Tras dostępnej na Stronie internetowej. Internauci 
przeglądający Galerię Tras mogą udostępniać innym internautom Trasy zgłoszone przez innego 
Uczestnika.  
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1.5 Prace konkursowe zgłaszane w Konkursie – w tym zwłaszcza wymyślone przez Uczestnika nazwy i opisy 
miejsc oraz nazwy szlaków – nie mogą zawierać w swojej treści elementów powszechnie uznanych za 
obelżywe, treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, oraz nie mogą naruszać przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, jak i praw autorskich lub praw do znaków towarowych osób trzecich, 
nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów ani treści reklamowych dotyczących 
podmiotów trzecich innych niż Fundator. W razie naruszenia ww. obowiązków, Praca Konkursowa nie 
będzie brała udziału w Konkursie i Komisja będzie uprawniona do wykluczenia takiej Pracy Konkursowej 
z Konkursu. 

1.6 Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Prac Konkursowych, każdorazowo wykonując czynności 
konieczne do dokonania Zgłoszenia, o których mowa w Regulaminie z tym zastrzeżeniem, iż jednemu 
Uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna Nagroda danego rodzaju. 

 

§ 4 

ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia 
zwycięzców, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”), w której skład będzie wchodziło 1 
(słownie: jeden) przedstawiciel Sponsorem oraz 2 (słownie: dwóch) blogerów. Przewodniczącym komisji jest 
przedstawiciel Sponsora. 

2. Komisja wyłoni: 

2.1. 140 (słownie: sto czterdzieści) zwycięzców Nagrody Dziennej w postaci Zestawu Podróżnika – po 5 
(słownie: pięciu) zwycięzców dziennie, biorąc pod uwagę wszystkie prace zgłoszone w dniu 
poprzedzającym każdy z dni trwania Konkursu;  

2.2.  8 (słownie: ośmiu) zwycięzców Nagród Głównych – wyłonionych spośród wszystkich kompletnych 
zgłoszeń, czyli w całości uzupełnionych Kart Szlaku z uzupełnionymi pięcioma Etapami.   
 

3. Prace konkursowe, których autorzy otrzymają Nagrody Główne zostaną wybrane przez Jury w terminie do 30 
listopada 2015.  

4. Przy ocenie atrakcyjności prac pod uwagę będą brane takie kryteria, jak: atrakcyjność załączonych zdjęć i 
filmów video, atrakcyjność trasy i opisu poszczególnych miejsc, atrakcyjność i kreatywność przy opisaniu 
Elementów Niezbędnych Na Szlaku.  

5. Komisja dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych według własnego uznania, biorąc pod uwagę cechy 
Zgłoszenia, o których mowa w pkt powyżej.  

§ 5 

NAGRODY  

1. Nagrodami Dziennymi w Konkursie są Zestawy Podróżnika o wartości 71 złotych (słownie: siedemdziesiąt 
jeden) netto każdy. Zestaw Podróżnika składa się z magnesu z notatnikiem, plecaka i bidonu.  

2. Nagrody w konkursie mogą nieznacznie różnić się od wizualizacji przedstawionych w materiałach 
promocyjnych konkursu.  

3. Nagrodami Głównymi w Konkursie jest osiem voucherów: 

3.1. 4 Vouchery do hotelu Czarny Potok w Krynicy Górskiej (za pierwsze cztery kolejno najlepsze wg komisji 
prace) ważne do dnia 30.08.2016 roku z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Świąt 
Wielkanocnych Forum Ekonomicznego odbywającego się w dniach 8-11.09.2015 oraz wszystkich długich 
weekendów.  Pakiet obejmuje: 2 noclegi w komfortowym pokoju dwuosobowym, 2 śniadania dla każdej 
osoby, 2 obiadokolacje dla każdej osoby, zabieg SPA dla każdej osoby, masaż relaksacyjny z pielęgnacją 



ciała oraz hydromasaż lub owocowy zabieg na twarz. Dodatkowo Zwycięzcy mogą korzystać z 
udogodnień hotelu takich jak: relaks w strefie Aqua i Fitness, basen rekreacyjny, jacuzzi, wanna 
solankowa, Studio Cardio / siłownia, bezprzewodowy internet oraz monitorowany parking dla Gości. 
Organizator nie zapewnia dojazdu i powrotu z Hotelu. Wartość 1 voucheru: 1,258 zł (słownie: tysiąc 
dwieście pięćdziesiąt osiem) złotych netto. 

3.2. 4 vouchery do hotelu Przystań  (za kolejne 4 najlepsze prace) w Olsztynie ważne do dnia 30.08.2016 roku 
z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Świąt Wielkanocnych oraz wszystkich długich 
weekendów. Pakiet obejmuje: 2 noclegi w komfortowym pokoju dwuosobowym, 2 śniadania dla każdej 
osoby, 2 obiadokolacje dla każdej osoby, zabieg SPA dla każdej osoby, masaż odświeżający lub czekolady. 
Dodatkowo Goście mogą korzystać z infrastruktury Hotelu. Organizator nie zapewnia dojazdu i powrotu 
z Hotelu. Wartość 1 voucheru: 1,119,64 zł (słownie: tysiąc sto dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt cztery 
grosze) netto. 

4. Poza nagrodą każdy Zwycięzca nagrody (w ramach wszystkich nagród – Nagród Głównych i Nagród 
Dziennych) otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej w 
zaokrągleniu do pełnego złotego. Pieniężna część nagrody zostanie potrącona przez Organizatora na poczet 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 
1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. 
Potrącenie  ww. nagrody pieniężnej od łącznej wartości Nagrody oznacza, że dodatkowa  część pieniężna 
Nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy. 

5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, zamiany 
rodzaju Nagrody, otrzymania ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.  

6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie 
równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest 
równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W  przypadku  rezygnacji  przez  Zwycięzcę z nagrody  
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przyznania  nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję 
Konkursową.   

§ 6 

POINFORMOWANIE ZWYCIĘZCY I ODBIÓR NAGRÓD 

1. Organizator poinformuje Zwycięzców Nagród o wyborze ich Prac Konkursowych jako zwycięskich drogą 
mailową, przesyłając wiadomość na adres e-mail podany w Formularzu.  

2. Informacja o wyłonieniu Zwycięzców zostanie zamieszczona na Stronie internetowej, maksymalnie do 5 dni 
roboczych po wyborze Zwycięzców, w zakładce Ranking. 

Zwycięzcy nagród dziennych pojawiać się będą w zakładce Zwycięzcy w każdy poniedziałek, począwszy od 
05.10.2015, do 02.11.2015, do godziny 18:00. 

Zwycięzcy nagród głównych pojawią się w zakładce Zwycięzcy do 30.11.2015 roku. 

3. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez Zwycięzcę przy 
zgłoszeniu do Konkursu w terminie do 15.12.2015. W przypadku gdyby Uczestnik chciał otrzymać Nagrodę na 
inny adres niż podany przy Zgłoszeniu do Konkursu, powinien on poinformować o tym Organizatora w czasie 
rozmowy telefonicznej lub w odpowiedzi na wiadomość e-mail, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

4. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Zwycięzcę odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w 
terminie  7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu Nagrody (zwanym: „Terminem 
Odpowiedzi”), zawierającą informacje o danych adresowych, pod który ma zostać przesłana Nagroda tj. imię 
i nazwisko Zwycięzcy oraz dokładny adres i numer telefonu konkursowego. Podany przez Zwycięzcę adres do 
wysyłki Nagrody musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 

5. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez Zwycięzcę po 
zakończeniu Konkursu, w terminie do 30 listopada 2015. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania 



dostarczającemu nagrodę kurierowi podpisanych dokumentów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 
W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody lub niepodania danych niezbędnych do dokonania 
wysyłki Nagrody, lub podania danych nieprawidłowych lub niekompletnych uniemożliwiających przesyłkę, 
Komisja Konkursowa dokona wyboru innego Zwycięzcy.  

6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania 
Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do 
okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości. 

§ 7 

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są 
sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:  

1.1.   Nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;  

1.2. Wykorzystują  różne  aliasy  (dodatkowe  adresy)  tego  samego  konta  poczty elektronicznej do 
występowania w imieniu / zgłaszania różnych Uczestników; 

1.3. Podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń 
aplikacji konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie. 

2. W  celu  wyjaśnienia  wątpliwości  związanych  z  aktywnością  Uczestnika  w  Konkursie Organizator może  
kontaktować  się  z Uczestnikiem  w  celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego 
sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator 
może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.  

§ 8 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji. Reklamacje można składać w trakcie 

trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu jednak nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu 

(dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).  

1. Reklamacje można w szczególności składać w formie pisemnej, na adres Organizatora - Isobar Polska, ul. 
Czerska 12, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Kinder Country Na Szlaku Smaku – reklamacja” lub 
elektroniczną na adres kindercountry@kinder.pl . 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od 

daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub 

listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub 

powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 

§  9 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej oraz, że przysługują mu pełne autorskie 
prawa majątkowe do Pracy Konkursowej stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83) oraz że przysługują mu pełne autorskie 
prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi  zezwoleniami na rozpowszechnianie 
wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej. 

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na 

zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych 

mailto:kindercountry@kinder.pl


będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia 

Konkursu.  

3. Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy 
Konkursowej stanowiącej utwór na polach eksploatacji wskazanych poniżej:  

3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

3.2. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

3.3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za 
pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, 
rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz 
we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,  

3.4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania 
jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, adaptacji całości lub 
poszczególnych części utworu, 

3.5. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego 
oznaczeniu, pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem 
korzystania z utworu, 

3.6. prawo korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej oraz zezwalanie na wykonywanie 
praw zależnych do Pracy Konkursowej, 

3.7. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w 
charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów 
reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, 
reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze 
znaku towarowego.  

3.8. Zwycięzca udziela Organizatorowi zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunków 
utrwalonych w Pracy Konkursowej.  

4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone 

Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych 

przez Organizatora lub Zleceniodawcę.  W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze 

stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych prac.  

5.  Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach 

opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie. 

§ 10 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w 

zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, będą przetwarzane przez 

Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności 

doręczenia nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, po czym zostaną usunięte. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie. 



2. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu 
realizacji tych uprawnień Uczestnicy mogą w szczególności zwrócić się z pisemnym zapytaniem do 
Organizatora pod adres: Isobar Polska Sp. z o. o. ul. Czerska 12; 00-732 Warszawa z dopiskiem na kopercie 
„dane osobowe – Kinder Country” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
kindercountry@kinder.pl. Odpowiedź na zapytanie zostanie udzielona w ciągu 7 dni od daty otrzymania 
pisma lub otrzymania zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

3. Każdy Uczestnik ma prawo w każdym czasie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez Organizatora. Wycofanie zgody może mieć w szczególności formę pisemną i zostać przesłane na adres 
Organizatora z dopiskiem na kopercie „dane osobowe – Kinder Country” lub wysłane pocztą elektroniczną na 
adres kindercountry@kinder.pl. 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.kindercountry.pl.  
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa. 
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