REGULAMIN KONKURSU „TRENUJ Z PUDZIANEM!”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „TRENUJ Z PUDZIANEM!”,
zwany dalej „Konkursem”.
§2
Organizatorem konkursu jest SWIMER Łukasz Otremba z siedzibą przy ul. Płaskiej 64,
87-100 Toruń, NIP: 8792292464 („Organizator Konkursu”).
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie www.swimer.pl.
§4
1. Konkurs trwa od 09.02.2022 r. godz. 10:00 do 22.03.2022 r. do godz. 23:59.
2. Zgłoszenia dostarczone po 22.03.2022 r. po godz. 23:59 nie będą brały udziału w Konkursie.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
1. Do Konkursu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz spełni
jeden z poniższych warunków:
a. posiada dowolny zbiornik firmy SWIMER,
b. zakupi dowolny zbiornik firmy SWIMER w okresie trwania Konkursu tj. od 09.02.2022 r. godz.
10:00 do 22.03.2022 r. do godz. 23:59.
2. Udział osób fizycznych niepełnoletnich lub z ograniczoną lub wyłączoną zdolnością do
czynności prawnych jest możliwy pod warunkiem wyrażenia w formie pisemnej zgody na
uczestnictwo w Konkursie przez prawnego opiekuna takiej osoby.
3. Kwalifikacje do konkursu zweryfikujemy na podstawie przesłanego wraz ze zgłoszeniem
konkursowym skanu dowodu zakupu zbiornika SWIMER lub zdjęcia jego tabliczki
znamionowej.
§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu ani osoby
pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się
przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§7
Oceny odpowiedzi dokonuje 3 osobowa komisja, gdzie każdy z członków przyznaje

uczestnikom od 1 do 10 punktów za każdą odpowiedź. Zwycięzcą pozostaje uczestnik, którego
odpowiedzi uzyskały łącznie największą ilość punktów. W razie remisu decydujący głos ma
przewodniczący komisji.
§8
1. Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania konkursowe:
a. Jakie znasz konkurencje, w których Mariusz Pudzianowski testował nasz zbiornik SWIMER
AGRO TANK 22000? Napisz która z nich i dlaczego zrobiła na Tobie największe wrażenie.
b. Jaki produkt mógłby znaleźć się w naszej ofercie, aby lepiej rozwijać Twój biznes?
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na przesłaniu odpowiedzi na pytania
opisane w §8 ust. 1 wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym,
numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej. Zgłoszenia niepełne mogą być
przez Organizatora Konkursu pominięte bez wzywania do uzupełnienia braków.
3. Zgłoszenia uczestnictwa wraz z odpowiedziami na pytania konkursowe należy
przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@swimer.pl lub pocztą tradycyjną
adres: SWIMER Łukasz Otremba, ul. Płaska 64, 87-100 Toruń. W Konkursie biorą udział
zgłoszenia i odpowiedzi faktycznie doręczone Organizatorowi Konkursu w okresie, o
którym mowa w §4 ust. 1.
4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
5. W przypadku pojawienia się takich samych zgłoszeń konkursowych (zawierających
takie same odpowiedzi) brane będą pod uwagę te, które zostały przesłane jako
pierwsze. Decyduje więc tzw. kolejność zgłoszeń.
6. Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać tylko 1 zgłoszenie konkursowe.
7. Konkurs wygrywają 3 osoby, które zdaniem komisji powołanej przez Organizatora
Konkursu udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytania konkursowe.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 05.04.2022 r. poprzez podanie 3
zwycięskich Uczestników Konkursu (imion i nazwisk zwycięzców) na stronie
internetowej Organizatora Konkursu pod adresem www.swimer.pl.
9. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przesłane przez niego
zgłoszenie konkursowe jest jego własnością oraz wyraża zgodę na publikację na
stronie internetowej (www.swimer.pl) oraz w mediach społecznościowych firmy SWIMER
swojego imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu.
10. Laureaci Konkursu będą informowani telefonicznie lub mailowo o terminie
odbioru/wysyłki nagrody w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do zwycięzców pocztą tradycyjną na adresy
korespondencyjne wskazane w zgłoszeniach.
11. Mając na uwadze treść obowiązujących przepisów prawa, Organizator Konkursu
zobowiązuje się odprowadzić za zwycięzców konkursu podatek dochodowy w związku
z przyznaniem im nagrody.

IV.

NAGRODY

§9
1. Nagrodami głównymi dla zwycięzców Konkursu są:
a. Za zajęcie pierwszego miejsca – trening z Mariuszem Pudzianowskim oraz wyjątkowy
zestaw gadżetów firmowych SWIMER.

b. Za zajęcie drugiego miejsca – niezapomniany weekend w Toruniu dla dwóch osób
połączony ze zwiedzaniem siedziby firmy oraz uroczystą kolacją z przedstawicielami
SWIMER.
c. Za zajęcie trzeciego miejsca – kompleksowy pakiet serwisowy dla zakupionego zbiornika
SWIMER.
2. Organizator Konkursu przyzna także 10 wyróżnień.

V.

1.

2.

3.

4.

5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10
W związku z uczestnictwem w Konkursie Organizator Konkursu będzie przetwarzał dane
osobowe uczestników jako Administrator Danych Osobowych (ADO). Kontakt z ADO możliwy
jest przy użyciu danych wskazanych w §2 Regulaminu. Przetwarzanie to odbywa się z
poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)
Dane osobowe są przetwarzane w celach:
a. weryfikacji uczestnika Konkursu pod kątem spełniania przez niego warunków
uczestnictwa w Konkursie oraz wyłonienia zwycięzcy Konkursu i przekazania mu nagrody
– art. 6 ust. 1 lit. b ww. Rozporządzenia;
b. spełnienia przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i o
rachunkowości, w szczególności ewidencji księgowej nagrody oraz odprowadzenia
należnego podatku od nagrody (dotyczy zwycięzców Konkursu) – art. 6 ust. 1 lit. c ww.
Rozporządzenia;
c. rozpoznawania reklamacji związanych z uczestnictwem w Konkursie – art. 6 ust. 1 lit. c oraz
f ww. rozporządzenia;
Odbiorcą danych osobowych jest Administrator. Dostęp do danych osobowych może być
udzielony także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę
teleinformatyczną oraz prawną. Ze względu na transmisję ogłoszenia wyników dostępny
publicznie będzie wizerunek zwycięzcy, jeśli ten zdecyduje się wówczas wziąć udział w
ogłoszeniu wyników.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich przekazanie w zakresie imienia,
nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu
(jako danych do kontaktu), jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na reklamację, a ich
niepodanie może skutkować niemożnością rozpoznania reklamacji. W zakresie
uczestnictwa w Konkursie konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania
lub adresu korespondencyjnego. Zwycięzca ze względów prawa podatkowego może być
zobowiązany dodatkowo do podania daty urodzenia, nr PESEL lub NIP. Odmowa
udostępnienia ww. danych skutkować może odpowiednio uniemożliwieniem uczestnictwa w
Konkursie, odebrania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.
Dane osobowe uczestników Konkursu i osób składających reklamacje przetwarzane są do
czasu przedawnienia się roszczeń tych osób względem Administratora zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego oraz miesiąc następujący po upływie tego terminu. Dane
osobowe zwycięzców Konkursu przetwarzane będą przez czas przechowywania

dokumentacji rachunkowej i podatkowej, wynikającym z przepisów prawa oraz miesiąc
następujący po upływie tego terminu.
6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu
co do przetwarzania, a także cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie wizerunku (bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu).
7. Posiadają Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 11
Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach
wskazanych w Regulaminie.
§12
1. Reklamacje związane z konkursami można zgłaszać ustnie lub pisemnie na adres
Organizatora Konkursu wskazany w § 2 Regulaminu.
2. Odpowiedź na reklamacje udzielona będzie w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od jej wpływu
do Organizatora Konkursu.
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§13
Na rzecz Organizatora Konkursu zastrzega się prawo zmiany czasu trwania Konkursu lub
jego odwołania, jeśli wynikać to będzie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu.
Organizator Konkursu nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń
konkursowych przez Uczestników Konkursu.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w
trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu
zgłoszeń.
W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, komisja powołana przez
Organizatora Konkursu może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. O grach hazardowych (DZ.U z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

