
Regulamin Konkursu „Jesteśmy Fit na 5” na platformie Facebook.

Organizatorem konkursu jest Zakład Produkcji Cateringowej Sp. z o. o., ul. Nowowiejska 
29, 11-500 Giżycko (dalej Organizator). Celem Konkursu jest promocja profilu 
Facebook Fitna5Catering oraz popularyzacja hasztaga #jestesmyfitna5.

Uczestnikiem konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnik musi posiadać własne, aktywne 
konto w serwisie Facebook.

Konkurs polega na:

- opublikowaniu postu-komentarza w postaci zdjęcia lub filmu przedstawiającego 
torbę produktową „Fit na 5” lub boxy z produktami „Fit na 5” z komentarzem 
wskazującym w jakiej miejscowości wykonane zostało zdjęcie/film oraz z oznaczeniem 
dwóch swoich znajomych, których zachęcimy do spróbowania cateringu dietetycznego,

- post-komentarz należy zamieścić pod postem konkursowym,

- post konkursowy należy udostępnić na swoim profilu w social mediach.

Konkurs jest organizowany przy użyciu platformy www.facebook.com. Udział w konkursie 
jest bezpłatny i dobrowolny. Trwa od 5 do 20 lutego 2022 r.

Post konkursowy uczestnika, który będzie zawierał treści obraźliwe, wulgarne, erotyczne, 
propagujące przemoc, godzące w uznane wartości lub który będzie naruszać prawa osób 
trzecich i nie będzie tym samym spełniać warunków regulaminu zostanie usunięty, a 
uczestnik/użytkownik zablokowany na profilu.

Kryteria oceny postów konkursowych oparte będą o decyzję powołanej przez Organizatora 
komisji konkursowej, która dokona wyboru najciekawszego i najbardziej pomysłowego 
postu-komentarza spośród zamieszczonych przez uczestników. Z wyników zostanie 
sporządzony protokół.

Organizator przyzna trzy nagrody w postaci voucheru na catering dietetyczny Fit na 5
za:

- 1. miejsce - 20 dni wybranej przez zwycięzcę diety 1800 kcal do wykorzystania w 
terminie od 1 do 31 marca 2022 roku oraz w obszarze dostaw Fit na 5,

- 2. miejsce 15 dni wybranej przez zwycięzcę diety 1800 kcal do wykorzystania w 
terminie od 1 do 31 marca 2022 roku oraz w obszarze dostaw Fit na 5,

- 3. miejsce 10 dni wybranej przez zwycięzcę diety 1800 kcal do wykorzystania w 
terminie od 1 do 31 marca 2022 roku oraz w obszarze dostaw Fit na 5.



Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznanej nagrodzie za pośrednictwem Facebooka. 
Organizator zastrzega możliwość nie przyznania nagród, ani nie wybrania zwycięzców. 
Organizator może zdyskwalifikować uczestnika, a także skrócić lub przedłużyć czas trwania
konkursu bez podawania przyczyny.

Przetwarzanie danych osobowych:
Dane osobowe uczestnika przekazane przez niego w ramach konkursu przetwarzane są 
przez Organizatora w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 
(UE) 2016/679. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Zakład Produkcji 
Cateringowej Sp. z o. o. w Giżycku. Dane osobowe, w tym imię i nazwisko oraz adres 
zwycięzcy, któremu zostanie przekazana nagroda, nazwa konta Facebook będą 
przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli 
dobrowolnie wyrażonej zgody przez uczestnika.

Uczestnik poprzez zamieszczenie posta-komentarz akceptuje treść tego regulaminu i wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach związanych z 
przeprowadzeniem konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem nazwą konta Facebook we 
własnych mediach społecznościowych oraz na stronie www.fitna5catering.pl. 

Uczestnik wyraża również zgodę na wykorzystanie przez Organizatora 
zamieszczonych zdjęć lub filmików w postach-komentarzach na kanałach social media 
Organizatora.

Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak jest ona 
niezbędna do udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane laureatów publikowane w mediach społecznościowych fitna5catering będą widoczne 
przez okres 30 dni od daty ich opublikowania, po czym ich personalizacja zostanie usunięta.

Jeżeli Uczestnik udostępni w poście konkursowym wizerunek innych osób, oświadcza, 
że posiada zgodę na wykorzystanie ich wizerunku, mając również na uwadze, że 
wizerunek stanowi także dane osobowe.

W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Organizatora z 
roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub majątkowych, 
Uczestnik podejmie wszelkie działania zmierzające do przejęcia pełnej odpowiedzialności z
tytułu ewentualnych roszczeń oraz do zminimalizowania szkody Organizatora jak i osób 
trzecich. W przypadku skierowania sprawy do sądu o naruszenie praw autorskich, w 
związku z korzystaniem przez Organizatora z postu konkursowego, Uczestnik przystąpi do 
sprawy po stronie Organizatora, zwolni Organizatora z roszczeń, zaspokoi wszelkie 
prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami związanymi z udziałem 
Organizatora w postępowaniu sądowym. Uczestnik poniesie także wszelkie koszty 
związane z pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem 
praw osób trzecich, w tym praw autorskich majątkowych oraz osobistych osoby lub osób 
zgłaszających roszczenia.

http://www.fitna5catering.pl/


Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie www.fitna5catering.pl. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Ostateczna 
interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora. Organizator zastrzega prawo do 
zmiany treści regulaminu bez podania przyczyny.

W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące 
akty prawa. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych roszczeń jest sąd właściwy 
terytorialnie dla siedziby organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne platformy 
Facebook, niezależne od organizatora, a mające wpływ na wykonanie czynności 
konkursowych.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.


