
   

Regulamin Rozdania upominków reklamowych na profilu Top agrar Polska 
na portalu Instagram 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem oraz fundatorem Rozdania nagród (dalej „Rozdanie”) w ramach konta top agrar 

Polska na portalu społecznościowym Instagram https://www.instagram.com/top_agrar_polska/ 

jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o (dalej PWR) z siedzibą pod adresem: ul. Metalowa 5, 

60-118 Poznań. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000101146, o kapitale zakładowym 1.000.000 Złotych, posiadająca numer 

identyfikacji podatkowej NIP 778-01-64-903. 

2. Rozdanie nie jest sponsorowane, wspierane ani w żaden sposób powiązane z serwisem 

społecznościowym Instagram.  

3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Rozdania, które Uczestnik akceptuje w 

chwili przystąpienia. 

4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Rozdania, tj. udzielaniem informacji na temat Rozdania 

oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.  

5. Rozdanie nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza 

postanowień art. 29 tejże ustawy. 

6. Informacje o Rozdaniu będą dostępne na Instagramie pod adresem 

https://www.instagram.com/top_agrar_polska/  . 

7. Dostęp do Rozdania jest bezpłatny, wymaga rejestracji i posiadania konta na portalu 

społecznościowym Instagram 

8. Warunkiem uczestnictwa w Rozdaniu jest zaakceptowanie Regulaminu, spełnienie określonych w 

nim warunków i poprawne wykonanie ZADANIA DO WYKONANIA opisanego w punkcie IV nagrody 

dla Uczestników. 

 

II. Uczestnik Rozdania 

1. Uczestnikami Rozdania mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią pozostałe 

warunki Regulaminu dotyczące ZADANIA DO WYKONANIA i zgłoszenia uczestnictwa w Rozdaniu. 

2. W Rozdaniu nie mogą brać udziału:  

a) pracownicy organizatora lub sponsora nagród w Rozdaniu  

b) osoby świadczące usługi na rzecz organizatora lub sponsora nagrody w związku z organizacją 

Rozdania bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), 

c) a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny 

rozumie się: małżonków lub osoby prowadzące gospodarstwo domowe z Uczestnikiem, dzieci, 

rodziców, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

3. Osoba, która spełnia powyższe wymagania oraz przystąpi do Rozdania, jest związana warunkami 

Regulaminu i posiada status Uczestnika.  

4. Mimo spełnienia wszystkich wymogów Rozdania Uczestnicy będący właścielami kont zakładanych na 
portalu Instagram jedynie w celu udziału w Konkursach i Rozdaniach, takie gdzie nie ma zdjęć właściciela 
profilu nie będą brane pod uwagę w Rozdaniu. 

 



 

III. Zgłoszenie udziału w Rozdaniu/Zadanie do wykonania 

 
1. Aby wziąć udział w Rozdaniu należy zrealizować ZADANIE DO WYKONANIA składające się z dwóch 

elementów: 

a) zamieścić w komentarzu pod postem dotyczącym Rozdania (data publikacji posta 15.05.2020 r.) 

hasło CZAPKA 

b) zostać obserwatorem profilu top agrar Polska 

 

IV. Miejsce, czas Rozdania 

1. Rozdanie jest dostępne na profilu top agrar Polska w serwisie społecznościowym Instagram 

(https://www.instagram.com/top_agrar_polska/) 

2. Będzie realizowane w dniach 15-17.05.2020 r. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranemu Uczestnikowi nagrody określonej w 

poście z Rozdaniem na profilu na Instagramie. 

V. Nagrody dla Uczestników 

1. Organizator zapewnia na potrzeby Rozdania 10 czapek związanych z marką top agrar Polska  

2. Stanowią one nagrody dla pierwszych 10 Uczestników Rozdania, którzy prawidłowo wypełnili 

ZADANIE do WYKONANIA i spełniają warunki Rozdania 

3. Pozostałe osoby zainteresowane czapką mogą ją nabyć w sklepie pod adresem www.agrarsklep.pl 

4. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na inny rodzaj nagród lub na ich 

równowartość pieniężną.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za jakość i użyteczność nagród przyznawanych  
w Rozdaniu (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). 
Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).  

6. Laureaci Rozdania zostaną wymienieni w sekcji komentarzy pod postem dotyczącym Rozdania na 
profilu https://www.instagram.com/top_agrar_polska/ najpóźniej następnego dnia po 
zamknięciu Rozdania. 

VI. Warunki odbioru nagrody 

1. Warunkiem odebrania przez Laureata Rozdania nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od 
zamieszczenia na profilu top agrar Polska informacji o Laureatach Rozdania. 
(https://www.instagram.com/top_agrar_polska/) wiadomości prywatnej z następującymi danymi: 
a) imię i nazwisko 
b) adres korespondencyjny 

2. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 2 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu 
odpowiedzi, bądź wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do 
nagrody. 

3. W takiej sytuacji prawo do nagrody uzyska kolejny na liście Uczestnik spełniający warunki Rozdania. 
4. Przyznane w Rozdaniu nagrody zostaną wysłane laureatom do 14 dni kalendarzowych od 

otrzymania przez Organizatora informacji opisanych w ust. 2. 
5. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez Uczestnika. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn 

leżących po stronie Uczestników.  

https://www.instagram.com/top_agrar_polska/
http://www.agrarsklep.pl/
https://www.instagram.com/top_agrar_polska/
https://www.instagram.com/top_agrar_polska/


7. Nagrody, których nie można było skutecznie doręczyć z uwagi na nieobecność Uczestnika  

lub podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych przechodzą na własność Organizatora.  

8. Zwycięzca rozdania zobowiązany jest na wystawienie na swoim profilu zdjęcia z otrzymaną nagrodą 
oraz oznaczenie na zdjęciu nazwy profilu Organizatora, w przeciwnym razie nie będzie mógł brać 
udziału w następnych Rozdaniach. 

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

Rozdania, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, 

w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są 

niepełne lub nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez 

Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z 

usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Rozdaniu Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem portalu Instagram, w 

szczególności uczestników, którzy: 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem i/lub Regulaminem serwisu Instagram 

(w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

b) nie spełniają wymogów Regulaminu Rozdania; 

c) ingerują w mechanizm działania Rozdania; 

d) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram w celu uniknięcia weryfikacji wieku; 

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Rozdania lub stwierdzonych naruszeń 

Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu 

Instagram pod adresem https://www.instagram.com/top_agrar_polska/ . 

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i 

dokładny adres uczestnika rozdania jak również opis reklamowanego zdarzenia. 

3. Składanie reklamacji możliwe jest przez 5 dni po ogłoszeniu Laureatów Rozdania. 

4. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

5. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora poprzez wiadomość prywatną na portalu 

Instagram. 

XI. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem przetwarzanych na potrzeby Rozdania danych osobowych jest Organizator 

Rozdania, czyli Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR) z siedzibą przy ul. Metalowej 

5, 60-118 Poznań. Każdy Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pocztą tradycyjną lub 

telefonicznie pod numerem: 61 869 06 91. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach 

dotyczących danych osobowych na adres e-mail: daneosobowe@pwr.agro.pl bądź pocztą 

tradycyjną na adres Administratora z zaznaczeniem Inspektor ochrony Danych. 

3. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą 

przetwarzane w celach związanych z: 

https://www.instagram.com/top_agrar_polska/


a) zapewnieniem prawidłowego przebiegu Rozdania tj. jego rozstrzygnięciem, ogłoszeniem 

wyników, przekazaniem nagród, rozstrzygnięciem wniesionych reklamacji oraz dochodzeniem 

ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia, jak również marketingu bezpośredniego.   

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO;  

Okres przetwarzania danych osobowych: dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla 

zrealizowania ww. celów a w przypadku marketingu bezpośredniego do czasu wniesienia 

sprzeciwu. 

b) rozliczeniem obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów podatkowych a w tym 

zwłaszcza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy ustawy o 

rachunkowości.   

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;   

Okres przetwarzania danych osobowych: dane będą przetwarzane przez okres wynikający z 

ww. przepisów prawa. 

4. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Rozdaniu. Niepodanie 

danych uniemożliwia udział w Rozdaniu.  

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

c) prawo wniesienia sprzeciwu; 

d) prawo przeniesienia danych osobowych (w przypadku, gdy dane są przetwarzane zgodnie z art. 

20 ust. 1 RODO); 

W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych) 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,  

ul. Stawki 2. 

6. Dane Uczestników mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

a) podmiotom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami wspierającymi 

przeprowadzenie Rozdania np. firmy świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, 

doradcze, prawne etc.,  

b) uprawnionym organom państwowym np. Urząd Skarbowy, Policja,  

 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2020 r. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania dostawców usług 

internetowych, w szczególności, za jakość zabezpieczeń serwisów internetowych, działania osób 

trzecich, jak również za niemożność odbioru bądź wykorzystania nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Uczestników Rozdania. 

3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie. Wszelkie 

informacje o Rozdaniu dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. 

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Rozdania o charakterze siły wyższej. Przykładem może być obecna sytuacja 

związana ze stanem epidemicznym w Polsce. 

5. W zależności od rozwoju sytuacji Organizator może zmienić podane w Regulaminie terminy, bądź 

w najgorszym wypadku zrezygnować z realizacji Rozdania. 

6. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków 

związanych z Rozdaniem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego, a w 

przypadku rozstrzygania na drodze sądowej - przez właściwy sąd powszechny.  



7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i innych ustaw. 

 

Data publikacji Regulaminu  

15.05.2020 r. 

 


