
 

Regulamin Konkursu 

„Warsztaty kulinarne z szefem kuchni Jakubem Steuermarkiem” 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin stanowi o prawach i obowiązkach uczestników i organizatora 

konkursu pod nazwą „Słodkie łączy poszukiwaczy wiosny” (zwanego dalej 

„Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest firma Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149431 w Sądzie Rejonowym Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN, NIP: 778-11-18-503, BDO: 116567 

(zwana dalej „Organizatorem”) 

3. Konkurs trwa od dnia 21.03.2022 r. do dnia 7.04.2022 r. do godz. 15:00. 

4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej 

www.wiosna.slodkielaczy.pl oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu. 

 

§ 2 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego i spełniające wymogi 

uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej zwane „Uczestnikami”). 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie organów lub pracownicy (bez 

względu na podstawę prawną stosunku zatrudnienia) Organizatora a także członkowie 

najbliższej rodziny tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i 

rodzeństwa lub małżonków oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne. 

3. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu 

art. 919 Kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności. 

 

§ 3 

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej 

www.wiosna.slodkielaczy.pl. 

http://www.wiosna.slodkielaczy.pl/


 

2. W celu wzięcia udziału konkursie Uczestnik zobowiązany jest wykonać zadanie 

konkursowe wskazane w § 4 Regulaminu. 

3. Za pomocą formularza zgłoszeniowego uczestnicy konkursu mają możliwość przesłania 

pozdrowień, które zostaną wyemitowane w dniu warsztatów online. Przed emisją 

Organizator zastrzega możliwość korekty językowej lub stylistycznej i zastrzega możliwość 

wyboru, cenzurowania treści niedozwolonych oraz niepublikowania treści, które naruszają 

godność oraz standardy społeczności. 

 

 

§ 4 

1. Zadaniem konkursowym (zwanym dalej „Zadaniem Konkursowym”) jest: 

jak najszybsze wypełnienie w całości formularza przystąpienia do warsztatów 

kulinarnych z szefem kuchni Jakubem Steuermarkiem dostępnego na: stworzonym 

wydarzeniu oraz profilu marki Diamant na Facebooku Uczestnik może dokonać tylko 

jednego zgłoszenia. 

 

 

 

§ 5 

1. Nagrodą (dalej „Nagroda”) w Konkursie jest zestaw produktów Diamant, który składa się 

z 3 produktów Diamant : Cukier Dekoracyjny 1kg, Cukier Drobny 1kg, Cukier Puder 400g 

o łącznej wartości 13,70 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1,52 zł 

przeznaczoną na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej.  

2. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu zostanie 

potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku 

dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości 

nagrody zgodnie z art. 41 pkt 4 i pkt 7 w zw. z art. 30 pkt 1 pkt 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

3.  Nagrodę otrzyma trzydziestu Uczestników, którzy najszybciej wykonali Zadanie 

Konkursowe. 

4. Uczestnicy nagrodzenia Nagrodami zostaną o tym poinformowani poprzez wiadomość 

mailową wysłaną w dniach 11-13.04.2022 na adres wskazany w zgłoszeniu. Wiadomość, 

o której mowa w zdaniu poprzednim, zawierać będzie prośbę o przesłanie danych 

niezbędnych do przesłania i odbioru Nagrody w postaci imienia, nazwiska, numeru 

telefonu i adresu, na który ma być dostarczona Nagroda. Przesłanie danych, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia przesłania przez 



 

Organizatora prośby o przesłanie danych. Uchybienie terminowi, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, powoduje utratę prawa do Nagrody i uprawnia Organizatora do 

przyznania tej Nagrody innemu Uczestnikowi na zasadach wskazanych w ust. 1 powyżej.  

5. Nagrody zostaną przekazane przez kuriera na koszt Organizatora pod adresem 

wskazanym przez Uczestnika na terenie Polski. Nagrody zostaną wydane w ciągu 14  dni 

od momentu otrzymania przez Organizatora danych, o jakich mowa w ust. 2 powyżej.  

6. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, 

jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie.  

 

 

§ 6 

1. Reklamacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora w formie 

pisemnej tutaj: https://www.diamant.pl/contact, oraz zawierać imię i nazwisko 

Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności 

stanowiących podstawę reklamacji. W przypadku braku danych niezbędnych do 

rozpatrzenia reklamacji, Organizator wezwie Uczestnika zgłaszającego reklamacje do 

uzupełnienia takich braków w odpowiednim terminie. 

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji 

listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.  

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo 

dochodzenia  nie uwzględnionych roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. 

 

§ 7 

1. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu - zgodnie z wymogami w zakresie 

przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również 

zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

https://www.diamant.pl/contact


 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika oraz art. 6 ust. 1 lit 

f RODO (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego 

na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych). 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w formie wyraźnego 

działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego danych - które 

obejmuje wykonanie Zadania Konkursowego. Danymi osobowymi Uczestników, które 

są przetwarzane w Konkursie są adres e-mail, nr telefonu komórkowego, imię i 

nazwisko, adres.  

5. Uczestnik – laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego 

danych - które obejmuje wysłanie do Organizatora danych, o których mowa w § 5 ust. 

2 Regulamin: imię i nazwisko oraz adres podany przez Uczestnika do wysyłki Nagrody, 

numer telefonu w celu kontaktu z Uczestnikiem umożliwiającemu sprawne doręczenie 

przesyłki. 

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia Konkursu, oraz po jego zakończeniu (w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w 

przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych) do czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń Uczestników wobec Organizatora. Ponadto  dane Uczestników, 

którzy są laureatami Konkursu – przechowywane będą przez okres wynikający z 

przepisów podatkowych w związku z rozliczaniem Nagród w Konkursie. 

7. Udział w Konkursie i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, 

do rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagród w Konkursie oraz rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, jak również na potrzeby 

prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi 

przepisami w tym zakresie. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich 

danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo 

do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich 

przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości tutaj: 

https://www.diamant.pl/contact  

https://www.diamant.pl/contact


 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Uczestnikowi przysługuje 

skarga do organu nadzorczego. 

10. Administrator danych osobowych przekazuje dane Uczestników podmiotom, którym 

powierzył przeprowadzenie Konkursu oraz wysyłkę Nagród. Dane Uczestników mogą 

być przesłane podmiotom świadczącym usługi prawne w przypadku ewentualnych 

sporów na tle Konkursu. Dane mogą tez być udostępnianie podmiotom upoważnionym 

do tego z mocy prawa. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia 

obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

2. Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą 

rozwiązywane przez właściwy sąd powszechny. 

3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu jeżeli jest to niezbędne ze 

względu na okoliczności, których Organizator nie mógł przewidzieć. Zmiany odnoszą 

skutek wobec Uczestnika, jeżeli nie naruszają one praw słusznie przez niego nabytych. 

O zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-mail, 

a zmiany te wejdą w życie w terminie 3 dni od ich wprowadzenia. 


