
Regulamin "Konkurs fistaszkowy z Primavika" 
 
1. Organizatorem Konkursu jest portal Dziecijedza.pl 
2. Konkurs trwa od 25.10-12.11.2019 r.  
3. Konkurs realizowany jest na stronie organizatora pod adresem 
www.dziecijedza.pl oraz fanpage pod adresem 
https://www.facebook.com/dziecijedza/ 
4. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba mieszkająca 
na terenie Polski. 
5. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na 
udział w nim, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odpowiedź na pytanie 
konkursowe. 
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Organizatora w celach niezbędnych do przeprowadzenia 
Konkursu. 
8. Nagrodę otrzymuje uczestnik zabawy, którzy zostanie wyłoniony przez 
organizatora konkursu i jego komentarz zostanie uznane za najciekawszy 
9. Nagrodą w konkursie jest zestaw ufundowany przez firmę Primavika 
składający się z 6 produktów:  
Masło orzechowe naturalne 
… orzechowe Firmowe 100% 
… orzechowe Firmowe 100% Crunchy 
… orzechowe bez dodatku soli i cukru 
Masło orzechowe kakaowe 
Masło orzechowe z wiórkami kokosowymi 
10. Zwycięzcy nie przysługuje wymiana nagrody na świadczenie 
pieniężne. 
11. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora drogą pocztową na 
terenie Polski, przy czym nie ma możliwości wymiany nagrody. 
12. Informacja o wygranej zostanie przekazana uczestnikowi konkursu 
drogą mailową, a ich dane opublikowana na stronie portalu oraz na 
fanpage www.facebook.com/dziecijedza 
13. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 10 dni po zakończeniu 
konkursu. 
14. Nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy w terminie 30 dni od dnia 
przekazania organizatorowi adresu do jego wysyłki.  
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym 
regulaminie. 
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
informujemy, że dane osobowe zwycięzców zostały przekazane 
dobrowolnie i będą przetwarzane tylko w celu wysyłki nagrody 
konkursowej. 
17. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 
1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 
341 z późn. zm.). 


