
REGULAMIN KONKURSU 
 
 

§ 1 Postanowienia ogólne  
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Najlepsze w kuchni – 

Masło Maślane” (dalej zwany „Konkursem”).  
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w regulaminie Konkursu oraz zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
3. Organizatorem Konkursu jest FaceAddicted Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 

kod 03-840, przy ul. Grochowska 306/308, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000598868, NIP: 5252645302, REGON: 
363651130 (zwana dalej: „Organizatorem”). 

4. Fundatorem Nagród jest Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL (zwana dalej „Fundatorem”) z siedzibą w 
Grajewie, kod 19-203, przy ul. Elewatorskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045142, NIP 7190000425, REGON 
000827780. 

5. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i 
obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie 
Regulamin, a wszelkie inne materiały mają jedynie charakter informacyjny. 

 
§ 2 Zasady uczestnictwa i warunki Konkursu 

 
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest ogłaszany w 

serwisie internetowym i kierowany do użytkowników sieci Internet. 
2. Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek 21 stycznia 2019 roku, w chwili ogłoszenia konkursu na 

stronie najlepszewkuchni.pl i trwa do niedzieli 3 lutego 2019  roku. 
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie przepisu na dania z wykorzystaniem masła Łaciate na 

platformie https://najlepszewkuchni.pl/ w zakładce KONKURS. 
4. Każdy Uczestnik, który wyrazi chęć wzięcia udziału w Konkursie, musi zamieścić na stronie listę 

produktów oraz sposób wykonania dania wraz ze zdjęciem gotowego dania.  
5. Zdjęcia muszą być wykonane przez autora przepisu. 
6. Laureaci będą wyłonieni na podstawie liczby zebranych głosów, przyznanych przez komisję. 
7. Dodając przepis uczestnik musi odpowiednio go oznaczyć, poprzez zaznaczenie w procesie dodawania 

przepisu znacznika, że jest to przepis konkursowy, aby był on brany pod uwagę podczas oceny 
zgłoszeń. 

8. Każdy uczestnik może dodać więcej niż jeden przepis, jednak zdobyć nagrody może tylko za jeden, 
uznany przez komisję za najlepszy, przepis. 

9. W przypadku gdy więcej niż jeden przepis użytkownika znajdzie się wśród najlepszych, nagroda 
zostanie przyznana za ten, który został najwyżej oceniony. 
 
 

§ 3 Nagrody oraz laureaci 
 

1. Laureaci konkursu mogą zdobyć: 
- 15 szt. toreb na zakupy MLEKPOL, 
- 10 szt. kalendarzy MLEKPOL, 
- 10 szt. ręczników MLEKPOL, 
- 10 szt. kubków MLEKPOL. 
 

2. Miejsca od 1 do 5: 
- Torba na zakupy MLEKPOL, 
- Kalendarz MLEKPOL, 



- Kubek MLEKPOL, 
- Ręcznik MLEKPOL. 
  
Miejsca od 6 do: 
- Torba na zakupy MLEKPOL, 
- Kubek MLEKPOL, 
- Kalendarz MLEKPOL. 
 
Miejsca 10-15: 
- Torba na zakupy MLEKPOL, 
- Ręcznik MLKEPOL. 
 

3. Laureaci będą wybierani przez Komisję, na podstawie dodanych  przepisów. Ocenie będzie podlegał 
sam pomysł oraz wykonanie forma prezentacji przepisu i zastosowanie się do zasad zdrowego 
odżywania. 

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie najlepszewkuchni.pl w zakładce KONKURS 
najpóźniej 5 dni po zakończeniu Konkursu. Dodatkowo informacja o zamieszczeniu wyników pojawi 
się na platformie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/najlepszewkuchniPL. 

5. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw 
związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu 
Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. 
Nagrody nie podlegają wymianie na inne produkty ani na pieniądze. W przypadku zrzeczenia się 
Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. 

6. Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę jest zobowiązany w terminie 2 dni od zamieszczenia informacji 
o wynikach konkursu do przesłania wiadomości prywatnej za pośrednictwem Strony 
https://www.facebook.com/najlepszewkuchniPL, w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, do 
przesłania wiadomości pocztą email na adres: mlekpol@f11.co. Wskazana wiadomość nagrodzonego 
Uczestnika musi zawierać poniższe dane oraz oświadczenia:  
a) imię i nazwisko Uczestnika,  
b) adres, pod który należy wysłać Nagrodę, 
c) numer telefonu, 
d) oświadczenie o akceptacji Regulaminu, 
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 
Uczestnika w celu wysyłki Nagród oraz ewentualnego odprowadzenie podatku dochodowego od 
wartości Nagrody. 

7. Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestników zgodnie z pkt 
3.5. powyżej w terminie 21 dni od otrzymania przez Organizatora adresu Uczestnika wskazanego w pkt 
3.5.b) powyżej. 

8. Utrata prawa Uczestnika do Nagrody ma miejsce w przypadku: 
a) odmowy przyjęcia lub nieodebrania przez Uczestnika Nagrody wysłanej na adres wskazany przez 
Uczestnika zgodnie z pkt. 3.5.b) powyżej; 
b) nieotrzymania przez Organizatora wszystkich danych i oświadczeń wskazanych w pkt. 3.5. lit. a)-e) 
powyżej w dwudniowym terminie, o którym mowa w pkt, 3.5. 

9. Organizator ma obowiązek dostarczyć Nagrodę bez wad. 
 

 
§ 4 Uczestnik 

 
1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto 
na platformie najlepszewkuchni.pl. 

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Fundatora, osoby wyznaczone przez 
Organizatora oraz Fundatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne 
osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub 
podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem oraz Fundatorem, a także członkowie 



najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
4. Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 4.1. – 4.2. Regulaminu staje się Uczestnikiem 

Konkursu (dalej: „Uczestnik”) poprzez zalogowanie się na swoje konto na platformie 
najlepszewkuchni.pl lub rejestrację na wspomniane platformie i dodanie przepisu konkursowego, z 
odpowiednim oznaczeniem przepisu, jako przepis konkursowy. 

 
 
 

§ 5 Postanowienia końcowe  
 
1. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2019 r.  
2. Wszelkie zapytania oraz uwagi prosimy kierować na adres mlekpol@f11.co. 
3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 
administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym 
zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto 
CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi 
Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu 
przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. W związku z powyższym Facebook ani Instagram nie 
odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie Nagród. 
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze 
strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Organizator ma 
prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z możliwości udziału w Konkursie, informując o tym 
Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem w formie wiadomości prywatnej wysłanej 
na portalu Facebook lub na adres e-mail Uczestnika, jeśli taki adres będzie Organizatorowi znany.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, 
administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora lub 
Koordynatora. 
6. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu 
może uzyskać, wysyłając e-mail na mlekpol@f11.co 
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego 
trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Konkursu. Każda 
zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej 
informacji wraz z treścią nowego Regulaminu na stronie najlepszewkuchni.pl  
8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.) 
9. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie 
przepisy prawa polskiego. 
10. Ochrona Danych osobowych  
Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest agencja FaceAddicted 
Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa, która jest również Organizatorem konkursu, jako Organizator Konkursu 
jest podmiotem przetwarzającym dane. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: 
imię i nazwisko lub ewentualnie nick używany przez Uczestnika na stronie najlepszewkuchni.pl. Dane 
osobowe niezbędne do uzyskania Nagrody obejmują dodatkowo adres zamieszkania, adres do wysyłki 
Nagrody oraz numer telefonu. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przeprowadzenie 
Konkursu, wysyłka Nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości Nagrody. Dla realizacji 
wskazanych celów dane będą przetwarzane przez okres dwóch miesięcy od zakończenia Konkursu na 
podstawie zgody uczestnika Konkursu, tj. podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych (RODO), przy czym Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Po wskazanym powyżej okresie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, jakimi są obrona 
przed roszczeniami osób trzecich, dochodzenie roszczeń lub konieczność zadośćuczynienia obowiązkom 
nałożonym przez uprawnione organy państwa. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres sześciu lat 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs (w związku z obowiązkiem 



przechowywania dokumentacji podatkowej i upływem okresu przedawnienia roszczeń). Dane osobowe 
mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo 
żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie 
danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. 
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia 
konkursowego do Konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. 
państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani 
organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która 
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec 
uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.  
 
 

§ 6 Reklamacje 
 

1. Uczestnik może zgłosić reklamację w zakresie Konkursu przez 30 dni od dnia zakończenia Konkursu - 
pisemnie na adres Organizatora, czyli FaceAddicted Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w 
Warszawie, kod 03-840, przy ul. Grochowska 306/308, a także na adres e-mail: mlekpol@f11.co. 
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz nick Uczestnika na platformie 
najlepszewkuchni.pl, za pomocą którego Uczestnik wykonywał zadania konkursowe, oraz opis problemu, a 
także wyraźną zgodę na przetwarzanie podanych przez Uczestnika danych osobowych w celu rozpatrzenia 
reklamacji. 
3. Odpowiedź na reklamacje, w zależności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Organizatora 
pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w 
terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi 
może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn 
opóźnienia i wskazaniu okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 
4. Uczestnikowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 
dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję 
Europejską dostępną na stronie internetowej: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. 
 
ORGANIZATOR 
 


