
 

 

 

Regulamin konkursu 

„Quiz wiedzy o firmie Bomet” 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest firma Bomet Sp. z o. o. Sp. K., ul. Berka Joselewicza 2, 07-100 Węgrów, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000492323, posiadająca numer REGON 147024742 i NIP 8241801763, zwana 

dalej „Organizatorem”.  

2. Fundatorem nagród jest Bomet Sp. z o.o. Sp. K. 

3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 

grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201,Uczestnicy poz. 1540 ze zm.).  

4. Konkurs odbywa się 4.03.23 r. podczas targów Agro-Park w Lublinie. 

5. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. 

 

§ 2 Uczestnicy i zasady konkursu 

1. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

Konkursu ukończyła 18 rok życia.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z nimi, a także 

członkowie ich rodzin.  

3. Konkurs rozpocznie się 4.03.23 r. o godz. 13:00.  

4. W Konkursie może wziąć udział 20 osób, które jako pierwsze zgłosiły się do organizatora w terminie 

trwania Konkursu. 

5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest rozwiązanie quizu oraz napisanie odpowiedzi na otwarte pytanie 

konkursowe. 

6. Jeśli wielu Uczestników zdobędzie komplet punktów przewidzianych na pytania zamknięte, o 

przyznaniu nagród zdecyduje Jury konkursowe na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytanie 

otwarte. 

7. W skład Jury konkursowego wchodzą przedstawiciele Organizatora i Fundatora. 

8. Uczestnik Konkursu nie może korzystać z pomocy osób trzecich oraz z telefonu podczas 

rozwiązywania quizu. 

 

 



 

 

 

§ 3 Nagrody 

1. Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 5000 zł na zakup dowolnej maszyny rolniczej Bomet. 

2. Warunkiem wydania Nagrody jest osobiste odebranie vouchera dnia 4.03.23 r. po ogłoszeniu 

wyników przez Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. 

4. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, wówczas Organizator wybiera innego Uczestnika. 

Uczestnik nie może jednak przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 

 

§ 4 Dane osobowe 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r., str. 1-88) – dalej „RODO” informujemy, że 

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bomet Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w 

Węgrowie, przy ul. Berka Joselewicza 2, 07-100 Węgrów („Administrator”). 

2. Potwierdzając udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora 

danych osobowych Uczestnika obejmujących imię i nazwisko oraz numer telefonu.  

3. Administrator przetwarza dane, o których mowa w ust. 2 wyłącznie w celu przeprowadzenia Kon-

kursu. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane 

dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie 

oraz otrzymania Nagrody. 

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo złożenia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane przetwarzane są w okresie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu przez okres 10 lat. 

8. Administrator, o którym mowa w ust. 1 może powierzyć dane osobowe Uczestnika organom 

administracji podatkowej, a także podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu.  

 

 

 

 



 

 

 

§ 5 Reklamacje 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z uczestnictwem w Konkursie. 

Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: 

marietta.sinczuk@bomet.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja – konkurs Agro-Park”, w formie 

pisemnej na adres Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem na kopercie, 

o którym mowa powyżej. 

2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania 

przez Uczestnika. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich 

otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji 

niezwłocznie po jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w 

zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od chwili rozpoczęcia Konkursu.  

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach 

wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom 

zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeks cywilny. 

 

 

 

 


