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Regulamin „Psy kochaj ą b łoto!”
(dalej: „Regulamin”)
§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w konkursie
internetowym „Psy kochają błoto!” (dalej: „Konkurs”) organizowanym na profilu
Pedigree® Polska na Facebooku (facebook.com/Pedigree®Polska) w dniach od 24
listopada do 25 listopada 2015 roku do godziny 23.59.
2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa w szczególno ści zasady, zakres i
warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników, polityk ę prywatno ści Konkursu, a
także sposób zgłaszania uwag związanych z zadaniem Konkursem.
3. Organizatorem Konkursu jest Edelman Polska Sp. z o.o. z siedzib ą w Warszawie przy
ulicy Flisa 4 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez S ąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000235359, NIP 5262857483 (dalej: „Organizator”). Czynno ści zwi ązane z obsług ą
techniczną Konkursu prowadzi Organizator.
4. Fundatorem nagród jest Mars Polska sp. z o.o., ul. Kozuszki-Parcel 42, 96-500
Sochaczew, NIP 5270102782, REGON 12087150, KRS: 0000016627.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika
regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniaj ą go do
udziału w konkursie.
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat i posiadaj ą pełną zdolno ść do
czynności prawnych, lub ukończyły 13 lat i posiadaj ą zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na
Facebooku zgodny z regulaminem portalu Facebook, z wyłączeniem pracowników
Organizatora, Fundatora nagród i ich rodzin.(dalej „Uczestnik”)

2. Przedmiotem Konkursu jest zamieszczenie zdjęcia ubłoconego lub mokrego psa pod
postem konkursowym opublikowanym na profilu Pedigree® Polska w dniu 24.11.2015.
§3
Zasady uczestnictwa
1. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw
autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi prawa do

nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.

2. Prawa do nagród Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
3. Zadanie konkursowe będzie polegało na umieszczeniu przez Uczestników pod postem
konkursowym w serwisie Facebook zdjęcia ubłoconego lub mokrego psa .
4. W Konkursie wybrane zostaną 3 osoby, która od 24 listopada do 25 listopada 2015 roku
do godziny 23:59 opublikują najciekawsze, zdaniem Organizatora zdjęcie.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie. W przypadku zamieszczenia
kilku zdjęć, w konkursie będzie brało tylko zgłoszenie, które zostało zamieszczone jako
pierwsze.
6. Zdjęcia oceniane będą przez komisję konkursową,
przedstawiciele Organizatora i Fundatora.
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7. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez informacj ę, która pojawi si ę na
profilu Pedigree® Polska na Facebooku pod postem konkursowym, w terminie do 14
(słownie: czternastu) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
8. Każdy ze zwycięzców zobowiązany jest do wysłania wiadomo ści prywatnej do profilu
Pedigree® Polska, umieszczając w niej swoje dane do wysłania nagrody.
9. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez zwycięzcę danych: imienia, nazwiska,
adresu, na który ma zostać wysłana nagroda, numeru telefonu, PESEL oraz adresu
właściwego Urzędu Skarbowego. Dane te zwycięzca jest zobowi ązany poda ć w terminie
5 dni od momentu opublikowania informacji o wygranej. Nagrody zostan ą wys łane
zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty w terminie nie
przekraczającym 40 dni od daty otrzymania powyższych danych.
10. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie, w
przypadku naruszenia ust. 1, ust. 2.
§4
Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest upominek od marki Pedigree®. Nagrody zostan ą losowe
wybrane. Możliwe nagrody do wygrania: obroża Pedigree®, r ęcznik Pedigree®, karma
Pedigree®, przysmak Dentastix®. Wartość jednego upominku nie przekracza 100 zł.
2. W przypadku, gdy zajdzie konieczność zapłaty podatku dochodowego od nagrody
Zwycięzca, oprócz nagrody rzeczowej otrzyma także nagrodę pieni ężn ą w wysoko ści
11,11% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona
Zwycięzcy, lecz w jego imieniu, przekazana przez Organizatora na konto Urz ędu
Skarbowego.
§5
Dane osobowe
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:

1. przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu i we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia
Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru Nagród,
2. podanie Organizatorowi, w celu wysłania nagrody oraz rozliczenia ewentualnego
podatku od nagrody, następujących danych osobowych: imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania, PESEL oraz nazwy i adresu Urzędu Skarbowego
3. opublikowanie imienia i nazwiska, nazwy użytkownika oraz zdj ęcia profilowego,
jak również pracy nadesłanych w konkursie przez Uczestnika jako Zwyci ęzcy na
profilu Pedigree® Polska na Facebooku.
1. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu
Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Organizator.
2. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez
Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli
jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator
uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie,
niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po
wskazaniu laureatów Nagród.
3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub
podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych
Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą nie wydania Nagrody.
4. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla
celów wskazanych w Regulaminie.
§6
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu organizowanego na profilu Pedigree® Polska,
powinny zostać wysłane w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu za pośrednictwem
wiadomości prywatnej do profilu Pedigree® Polska
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia wysłania wiadomości z reklamacj ą.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem
wiadomości prywatnej do profilu, z którego została wysłana reklamacja.

