
Regulamin konkursu „IDEALNA ZABAWKA DLA TWOJEGO DZIECKA” organizowanego przez AGRI24 

1. Organizatorem konkursu jest Agri24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Kobylnicy (76-251 Kobylnica), przy ul. Głównej 89, NIP  8393179602, REGON 361793831, KRS 

0000563281, kapitał zakładowy 10.000 zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. (Organizator).         

2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w okresie od dnia 1 listopada 2018 r. od godz. 00:01 

do dnia 14 listopada 2018 r. do godz. 23:59  

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

(„Formularz”) dostępnego na stronie internetowej ZENOX.pl. Uczestnicy zostaną poproszeni 

o:  

(I)  Przekazanie swoich danych osobowych  

(II)  Potwierdzenie, że wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu oraz potwierdzenie 

ukończenia 18 lat  

(III)  Udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe i kliknięcie przycisku „Wyślij”   

4. Podesłane odpowiedzi mogą zostać anonimowo wykorzystane do badania preferencji 

użytkowników. 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.  

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Agri24 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni 

udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

7. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych. 

8. Organizator przetwarza dane osobowe uczestnika będącego osobą fizyczną od momentu 

dokonania Zgłoszenia. 

9. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych zebranych od 

Uczestników zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO. Organizator przetwarza następujące dane 

osobowe Zgłaszającego: imię i nazwisko, adres e-mail, imię dziecka, wiek dziecka  

10. Uczestnik oświadcza, iż zgodnie z zgodnie z art. 13 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/279 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) (Dz. Urz. UE. L 2016 r. Nr 

119, str. 1, zwane dalej „RODO”) został przez Organizatora poinformowany o tym, że:  

a) Organizator jest administratorem Danych Osobowych, 

b) Organizator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Poprzez prawnie 

usprawiedliwiony interes. Organizator i Uczestnik rozumieją konieczność posługiwania się 

przez Organizatora Danymi Osobowymi w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w 

tym wręczenia nagród.  

c) Dane osobowe są przetwarzane w celu: identyfikacji Uczestnika, realizacji Konkursu, 

wręczenia nagród. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora. Zgoda ta jest opcjonalna i 

może być w każdej  chwili wycofana.  

d) Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji celów 

konkursowych. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, 

e) Uczestnik może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia 

danych do innego administratora danych, 



f) Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach 

związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,  

g) podanie Danych Osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji Konkursu, zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem,  

h) Zgłaszający w przypadku pytań może skontaktować się z administratorem biuro@zenox.pl  

 

 

11. Jeśli chcesz wygrać wymarzoną zabawkę dla Twojego Dziecka, wypełnij formularz z danymi, a 

spośród wszystkich zabawek dostępnych na stronie ZENOX.pl wybierz jedną, wklej do 

formularza jej link i w kreatywny, ciekawy sposób wyjaśnij swój wybór – dlaczego to właśnie 

tę zabawkę powinno dostać Twoje dziecko. Zwycięskie odpowiedzi zostaną nagrodzone 

właśnie tą zabawką. 

12. Maksymalna wartość wybranej zabawki nie może przekraczać 300 ZŁ BRUTTO.  

13. Organizator powoła składającą się z trzech członków komisję konkursową, której zadaniem 

będzie wyłonienie zwycięzców. Komisja ta wybierze wedle własnego uznania pięciu 

Uczestników, którzy udzielili najlepszych odpowiedzi. 

14.  Decyzja komisji jest ostateczna, co oznacza, że Organizator nie będzie rozpatrywał odwołań 

od niej. 

15. Każdemu ze zwycięzców przysługuje prawo do wybrania nagrody w postaci zabawki 

dostępnej na stronie https://www.zenox.pl/productlist/Zabawki o maksymalnej wartości do 

300 ZŁ BRUTTO   

16. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, ani innej wymianie. W sytuacji, gdy Nagroda 

będzie z jakiegokolwiek powodu niedostępna, AGRI24 SP. Z O. O.  zastrzega sobie prawo do 

wręczenia nagrody zastępczej o równoważnej wartości. Nagrody nie mogą być przenoszone 

na inną osobę oraz nie podlegają modyfikacji i wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inną 

nagrodę 

17. Obowiązkiem Uczestnika jest dopilnowanie, aby dane przekazane w Formularzu były 

prawdziwe i aktualne. Jeśli zajdą w nich zmiany, Uczestnik niezwłocznie poinformuje o tym 

Organizatora i przekaże mu uaktualnione dane. Uczestnik, który zostanie wybrany zwycięzcą 

konkursu, zostanie powiadomiony o tym fakcie przez telefon lub e-mail do dnia 27 listopada 

2018 roku.   

18. Nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. 

19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać 

mailowo na adres biuro@zenox.pl w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 

7 dni od jego zakończenia. Decyzja Organizatora odnośnie do wszelkich reklamacji będzie 

ostateczna i nie przewiduje się w ich sprawie dalszej korespondencji.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu w 

zakresie dozwolonym przez prawo, a w szczególności przez obowiązujące prawo 

konsumenckie. O wszelkich zmianach w Regulaminie Uczestnik zostanie powiadomiony przez 

ogłoszenie na stronie internetowej ZENOX.pl 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń, które – jego zdaniem – są 

niezgodne z Regulaminem, wedle własnego uznania.  

22.  W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między niniejszym Regulaminem a dowolnymi 

materiałami reklamowymi, konkursowymi i innymi dotyczącymi niniejszego Konkursu lub 

związanymi z nim, zastosowanie ma niniejszy Regulamin.  
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23. Biorąc udział w Konkursie, wszyscy jego Uczestnicy akceptują warunki niniejszego 

Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.  


