
REGULAMIN ZABAWY „WYRAŹ OPINIĘ I ZGARNIJ GADŻET-NIESPODZIANKĘ” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Zabawy pod nazwą: 

"Opinia za gadżet". 

2. Przystąpienie do Zabawy oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu. 

3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 

zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Zabawie. 

Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania 

Nagrody. 

4. Organizatorem Zabawy i fundatorem Nagród jest Sushi&Food Factor Sp. z o.o. Sp.k. / ul. Żernicka 

22, 62-023 Robakowo, Polska. NIP PL7773245581, REGON 360637023, KRS 0000540950, Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Polska, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

5. Do wzięcia udziału w zabawie potrzebny jest dostęp do Internetu oraz zakup jednego z produktów 

Organizatora, przy czym zakupiony może być jakikolwiek produkt firmy Sushi&Food Factor.  

6. Uczestnikiem Zabawy może być jedynie osoba fizyczna, posiadająca w momencie przystąpienia do 

Zabawy ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce 

zamieszkania na terenie Polski, która nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora albo 

członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora. 

7. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 Nr 201, poz. 1540, wraz z późn. 

zm.). 

8. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:  

1) Czas trwania Zabawy – okres wskazany w § 2 ust. 2; 

2) Zabawa – " Opinia za gadżet" 

3) Organizator – podmiot wskazany w ust. 4 powyżej; 

4) Regulamin – niniejszy regulamin; 

5) Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca warunki określone w ust. 6 powyżej.  

 

§ 2 

Miejsce i czas trwania Zabawy 

 

1. Zabawa jest przeprowadzana za pomocą poczty elektronicznej. 

2. Zabawa jest przeprowadzana od 07.08.2020 od godziny 00:01 i trwa do dnia 31.03.2021 do godziny 

23:59. 

3. O wyniku Zabawy i przyznaniu Nagrody Organizator informuje Uczestników drogą mailową w ciągu 

14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Jeżeli jakaś osoba nie zostanie poinformowana w wyżej 

wymienionym terminie o wyniku zabawy, oznacza to, iż nie wygrała ona nagrody.  

  



 

§ 3 

Zasady przeprowadzenia Zabawy 

 

1. Aby wziąć udział w Zabawie, Uczestnik powinien wyrazić swoją opinię na temat zestawu/zestawów 

Sushi&Food Factor i wysłać ją na następujący adres email: opinia@sushifoodfactor.pl. W temacie 

wiadomości należy umieścić dopisek „Wyraź opinię”. Do maila należy dołączyć zdjęcie paragonu 

potwierdzającego zakupienie przynajmniej jednego produktu Organizatora. 

2. Przystąpienie do Zabawy następuje w momencie wysłania opinii przez Uczestnika drogą 

elektroniczną na podany przez Organizatora adres email. 

3. Każdy z Uczestników, przystępując do Zabawy: 

1) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że spełnia warunki określone 

Regulaminem, 

2) wyraża zgodę na opublikowanie w Serwisie i w mediach społecznościowych należących do 

Organizatora wyrażonej opinii, przy czym opinia oznaczona będzie jedynie imieniem Uczestnika, 

uniemożliwiając jego zidentyfikowanie przez odbiorców (anonimizacja), 

3) wyraża zgodę na kontakt drogą el1ektroniczną ze strony Organizatora w celach związanych z 

przeprowadzeniem Zabawy oraz na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie, 

4) oświadcza, że przysługują mu pełne osobiste i majątkowe prawa autorskie do przesłanej opinii.  

4. Wystawiane przez Uczestników opinie powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie 

uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić 

uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności 

dóbr osobistych i praw autorskich).  

5. Uczestnik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem lub z zasadami współżycia 

społecznego oraz co do których zajdzie przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia 

Regulaminu lub dążyć do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Zabawy. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Zabawy Uczestnika w każdym czasie, jeżeli 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik naruszył bądź próbował naruszyć przepisy prawa lub 

warunki udziału w Zabawie określone w Regulaminie np. poprzez manipulację. 

 

§ 4 

Przebieg Zabawy, zwycięzcy i nagrody 

 

1. Zwycięzcą Zabawy uprawionym do otrzymania nagrody jest osoba, która prześle opinię na temat 

zestawu/zestawów Sushi&Food Factor za poczty elektronicznej i która zostanie wybrana przez Jury.  

Jury składa się z 3 członków wybranych przez Organizatora wśród pracowników zatrudnionych przez 

Organizatora. Zgłoszenia oceniane będą z punktu na podstawie następujących kryteriów: kreatywność 

i otwartość wyrażonej opinii. Wyłonienie jednego bądź wielu zwycięzców następuje raz w tygodniu, w 

każdy poniedziałek, aż do momentu zakończenia czasu trwania Zabawy.  

2. Nagroda ma formę niespodzianki. Wartość nagrody nie będzie przekraczać 760 zł.  

3. Zwycięzca Zabawy o możliwości i formie odbioru nagrody zostanie powiadomiony drogą 

elektroniczną. Zwycięzca zabawy informuje Organizatora o zamiarze odbioru nagrody poprzez 

wysłanie potwierdzenia drogą elektroniczną w sposób określony w powiadomieniu, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym. 
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4. Wysłanie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest niezbędne dla otrzymania nagrody. 

Brak wysłania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 zdanie 2, najdalej tydzień po otrzymaniu 

powiadomienia o przyznaniu nagrody jest równoznaczny z rezygnacją osoby uprawnionej z prawa do 

otrzymania nagrody i wygaśnięciem tego prawa. 

5. Wysłanie nagrody do Uczestnika nastąpi najpóźniej w terminie 21 dni od otrzymania przez 

Organizatora od Uczestnika potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 zd. 2 powyżej.  

6. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. W przypadku wygaśnięcia lub 

zrzeczenia się prawa do otrzymania Nagrody, pozostaje ona w dyspozycji Organizatora. 

7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe lub na ich równowartość pieniężną. 

8. Jedna osoba ma prawo do otrzymania jednej Nagrody przez cały czas trwania Zabawy, niezależnie 

od liczby wysłanych opinii.  

9. Uczestnik, dokonując zgłoszenia do Zabawy, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie licencji do opinii, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do 

Zabawy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:  

1) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy 

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w internecie, katalogach lub materiałach 

reklamowych.  

4) powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie i wyświetlanie przesłanych opinii do 

celów promocyjnych w dowolnych mediach bez wynagrodzenia. . Osobiste i majątkowe prawa 

autorskie pozostają przy Uczestniku. Licencja jest udzielona na okres 5 lat od daty przystąpienia do 

Zabawy. Po upływie tego okresu licencja automatycznie przekształca się w licencję udzieloną na czas 

nieoznaczony. Z chwilą otrzymania nagrody, Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa 

autorskie do opinii, odpowiednio na zasadach opisanych w Regulaminie, a udzielona licencja wygasa. 

10. Organizator jest uprawniony do udzielania dalszych licencji do opinii (sublicencji) innym 

podmiotom. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do opinii, tj. 

upoważnia Organizatora do korzystania i rozporządzania opracowaniami opinii, do zezwalania na 

korzystanie i rozporządzanie opracowaniami oraz do udzielania dalszych zezwoleń w tym zakresie. 

11. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do opinii, w 

szczególności do nieoznaczania opinii imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika, do łączenia 

opinii z innymi utworami, do korzystania jedynie z fragmentu opinii lub dokonywania wszelkich 

przeróbek opinii. 

12. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do opinii (lub 

opracowań opinii) wobec Organizatora oraz osób trzecich, które zostaną upoważnione przez 

Organizatora do korzystania z opinii (lub opracowań opinii). 

13. Uczestnicy gwarantują, że przesłane opinie nie zawierają żadnych treści chronionych prawami 

własności intelektualnej innych osób, są ich oryginalnymi pracami, nie zostały skopiowane w całości 

lub w części od osób trzecich, oraz że są w pełni upoważnieni do udzielenia wyżej wymienionych 

zezwoleń na korzystanie z tych prac przez Organizatora. 

  



§ 5 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 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 (dalej "Rozporządzenie"). 

2. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, Organizator informuje, iż 

administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Sushi&Food Factor Sp. z 

o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Żernickiej 22, 62-023 Robakowo, Polska. 

3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w 

tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w 

Zabawie. 

5. Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe Uczestników: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres e-mail, 

c) numer telefonu kontaktowego 

d) adres zamieszkania w celu dostarczenia nagród. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia, 

wyłącznie w celu organizacji oraz prawidłowego przeprowadzenia Zabawy, w tym wydania nagród i 

jego rozliczenia, jak również do komunikacji z Uczestnikami w celach związanych wyłącznie z 

przeprowadzeniem Zabawy. 

7. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych 

i ich poprawiania, jak i wystąpienia do Organizatora z żądaniem zaprzestania bądź ograniczenia ich 

przetwarzania z żądaniem przeniesienia danych na inny podmiot, a także odwołania zgody w 

dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązujące 

nakładają na Organizatora obowiązek ich przechowywania lub jest to konieczne w celu ochrony praw 

Organizatora w przypadku roszczeń Uczestnika. 

8. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia (szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://uodo.gov.pl/).  

10. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby Zabawy, biegnie od momentu 

ich przekazania przez Uczestników za pomocą wysłania opinii poprzez formularz kontaktowy online, 

do upływu okresu wskazanego w Regulaminie na zgłoszenie reklamacji oraz ich rozpatrzenia przez 

Organizatora. 

11. Dane osobowe Uczestników Zabawy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą 

poddawane profilowaniu. 

12. Dane osobowe Uczestników Zabawy mogą być udostępnione organom państwowym uprawnionym 

do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

  



§ 6 

Odpowiedzialność Organizatora i reklamacje 

 

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad Nagród (rękojmia), chyba że bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

2. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek działania, zaniechania, zdarzenia lub okoliczności, które 

pozostają poza kontrolą Organizatora i uniemożliwiają mu stosowanie się do niniejszego Regulaminu 

(w tym przypadki siły wyższej), Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub 

opóźnienia w realizacji swoich zobowiązań. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione, niekompletne, źle skierowane, uszkodzone 

lub źle dostarczone zgłoszenia, reklamacje lub wiadomości, niezależnie od tego, czy zostały one 

spowodowane błędem, pominięciem, zmianą, ingerencją, usunięciem, kradzieżą, zniszczeniem, 

przerwaniem transmisji, utratą komunikacji lub w inny sposób. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Zabawy niewłaściwego 

adresu email, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację, a tym samym 

uniemożliwiających odebranie nagrody. Próba wysłania wiadomości z informacją o odebraniu nagrody 

jest wykonywana tylko raz. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czynniki uniemożliwiające jej 

dostarczenie (blokowanie poczty, przepełniona skrzynka itp.). 

5. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Zabawy mogą być zgłaszane pisemnie na adres 

Organizatora, wskazany w Regulaminie, każdorazowo nie później niż 14 dni od dnia zakończenia 

trwania Zabawy. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis 

i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.  

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

Uczestnicy składający reklamacje będą poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji i o treści 

decyzji Organizatora w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Tryb reklamacyjny nie pozbawia 

Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Zabawy jest dostępny na stronie internetowej Organizatora przez cały okres trwania 

Zabawy, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. Regulamin jest ponadto 

dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Zabawie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych 

mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora 

regulowany i oceniany jest jedynie na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadkach dopuszczalnych przez 

przepisy prawa. Zmiany wchodzą w życie po 3 dniach od dnia opublikowania na stronie internetowej 

Organizatora. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. 

4. Regulamin jest dostępny i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www.sushifoodfactor.pl. 

5. Prawem właściwym mającym zastosowanie do Regulaminu i Zabawy jest prawo polskie. 


