
Regulamin konkursu „2beBIO rozdaje mrożonki!” obowiązujący od 08.05.2020 do 17.05.2020 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest BIO BERRY POLAND sp. z o.o., 00-695 WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 

50/510, NIP 7010371339. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub 

powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli 

oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. 

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne. 

3. Zaakceptowanie i przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał się z 

udostępnionymi mu zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie oraz je akceptuje. 

§ 3 ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 08-17.05.2020. Powyższy okres nie obejmuje okresu 

trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie komentarza w odpowiedzi do 

konkursowego posta Organizatora (konkurs prowadzony na fanpage’u „2bebio” na stronie 

www.facebook.com/2bebio-591440584597337/). 

3. Pod uwagę będą brane tylko spełniające wymogi konkursu komentarze (na platformie Facebook), 

które zostaną opublikowane do 23:59:59 17.05.2020 r. 

4. Edytowane komentarze nie będą brane pod uwagę. 

5. W konkursowym komentarzu należy zamieścić zdjęcie, ukazujące produkt 2beBIO, który Uczestnik 

zobaczył w sklepie lub przepis z wykorzystaniem dowolnego produktu 2beBIO. 

6. Zwycięzców wybierze jury konkursowe w trzyosobowym składzie. 

7. Zwycięzcami zostanie pięć osób uczestniczących w Konkursie. 

§ 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NAGRODY 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa złożona z 

przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować będzie o ostatecznym wyniku 

rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród uczestnikom spełniającym wszystkie warunki 

Konkursu. 

2. Wyniki Konkursy zostaną ogłoszone na stronie www.facebook.com najpóźniej do dnia 19.05.2020. 

3. Nagrodą w Konkursie są 4 produkty mrożone 2beBIO (dalej „Nagroda”), które zwycięzcy sami 

wybiorą, po uprzednim ustaleniu z Organizatorem. 

4. Zwycięzcy obowiązani są do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość prywatną na fanpage’u 

najpóźniej do 24.05.2020, w celu ustalenia produktów, które chcą odebrać w ramach wygranej. 

5. Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje utratą Nagrody. 



6. Organizator informuje, że nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu Nagrody w formie 

pieniężnej. 

7. Laureatowi przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: bioberry@bioberry.com.pl, nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu Promocji podając dokładny opis i powód 

reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w 

terminie do 14 dni od ich otrzymania. 

3. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni 

od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych klientów jest BIO BERRY POLAND sp. z o.o.. 

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie 

danych osobowych, firma BIO BERRY POLAND uprawniona jest w zakresie, w jakim nie narusza 

przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych klienta w celu świadczenia 

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz 

dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, 

tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania 

nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz 

sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz w celach marketingowych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych 

osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one 

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo 

są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych 

osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub 

wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych 

regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz 

regulaminy obowiązujące u Organizatora. 

2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją mają 

charakter wyłącznie informacyjny. 

3. Regulamin konkursu dostępny jest w komentarzu pod postem konkursowym oraz na stronie 

internetowej: https://2bebio.com/blog/ 



4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym 

czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ogłoszenia ich w komentarzu pod postem 

konkursowym. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających 

poszczególnych klientów z udziału w konkursie lub dopuszczających do udziału w konkursie. 

6. W sytuacjach, które nie zostały opisane w niniejszym regulaminie, zawsze obowiązują 

postanowienia Organizatora. 


