
 

Regulamin promocji „Zostań testerem!” 
regulamin i informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Prosimy o przeczytanie dokumentu uważnie. Wzięcie udział w promocji jest zalecone tylko pod 

warunkiem zgody i akceptacji poniżej opisanych. 
Organizatorem promocji „Zostań testerem!” jest firma szabo.pl GERGÖ SZABÓ (34-105 Wysoka 160B, 

NIP: 676 244 65 88) zwany dalej Organizatorem. 

Promocja trwa od 02 czerwca 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku. 

Niniejszy dokument zawiera opis promocji i warunki uczestnictwa w promocji. 

1. Organizator promocji 

Organizator ogłasza promocję pod tytułem „Zostań testerem” na stronie pod adresem 

https://vegital.pl/zostan-testerem/ . 

Wykonawca zadań organizacji promocji jest Organizator. 

2. Zgłoszenie się do promocji 

 

2.1. Zgłoszenie się do promocji odbywa się we dwóch turach. Uczestnicy promocji zgłaszają chęć 

wzięcia udziału w promocji poprzez formularz rejestracyjny udostępniony na stronie 

https://vegital.pl/zostan-testerem/. Zgłaszający się Uczestnik podaje swoje imię, nazwisko. 

adres email, kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz zaakceptuje warunki przetwarzania 

danych osobowych. Razem z tym zapisuje się na listę odbiorców regularnych listów 

elektronicznych Vegital. W drugiej turze dostanie ankietę do wypełnienia. W ankiecie 

odpowiada na pytania demograficzne oraz na pytania o nawykach konsumenckich i 

żywieniowych. 

2.2. Organizator wybiera wśród kandydatów 10 Wygrywających. W wyborze wygrywających 

współpracuje z przedstawicielami i pracownikami właściciela marki: Malompark kft, Bem J. 

u. 40, 8000 Székesfehérvár, Węgry EU NIP: HU14612910 . 

 

3. A Czas trwania promocji 

 

Promocja trwa od 02 czerwca 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku. 

 

4. Nagrody do wygrania 

Wśród wygrywających zostanie rozdane 10 sztuk urządzeń Vegital Silver Digital do przygotowania 
roślinnych zamienników mleka o pojemności 1,3 litra. Wartość każdej nagrody jest 623,- zł. 
Opakowanie urządzenia zawiera także akcesoria (miarka, dzbanek do cedzenia, kabel zasilający) 

oraz instrukcje obsługi.. 

4.1.  Wygrywający (Tester) otrzymujący urządzenie Vegital Silver Digital do przygotowania 

roślinnych zamienników mleka o pojemności 1,3 litra zobowiązują się do przygotowania 3-5 

filmów video w których przedstawiają działanie urządzenia na przykładzie konkretnych 

https://vegital.pl/zostan-testerem/
https://vegital.pl/zostan-testerem/


przepisów oraz opowiedzą widzom swoje doświadczenia w związku z urządzeniem. Filmy 

należy przygotować do terminu i sposobem uzgodnionym z organizatorem*. 

4.2. Wybrani Testerzy zobowiązują się do zrobienia zdjęć podczas użycia urządzenia. Zrobione 

zdjęcie udostępniają Organizatorowi. Wyżej wymienione filmy, zdjęcia i opinie może 

Organizator w przyszłości wykorzystać bez ograniczeń na cele marketingowe.  

4.3. *Okres podczas należy wykonać testy (zwany dalej kres testowy) trwa od : 24 czerwca 2020 

roku do 16 sierpnia 2020 roku do godziny 23:59 minut.  

4.4. Obowiązkiem wybranych Testerów jest wysłanie swoich zdjęć, filmów opinii, doświadczenia 

o otrzymanym produkcie do końca okresu testowego. Pod warunkiem, że Tester w pełni 

wykonuje wyżej wymienione zadanie, otrzymuje urządzenie na własność 

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji. 

 

5. Wybór Testerów 

 

10 wygrywających Testerów promocji „Zostań testerem!” będzie wybrane na podstawie 

udzielonych odpowiedzi w ankiecie, atrybutów demograficznych oraz interesów firmy i 

właściciela marki Vegital. Zewnętrznemu uczestnikowi, właścicielowi marki identyfikacyjne dane 

osobowe nie są przekazane, tylko odpowiedzi uczestnika na pytania ankiety.  

6. Warunki uczestnictwa 
 
6.1. W promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, użytkownicy, ukończeni 18 lat, posiadających 

stałe miejsce zamieszkania w Polsce, którzy zaakceptują regulamin promocji i po rejestracji 
wypełniają znajdującą się na stronie ankietę.  

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędne, nieprawdziwe rejestracje. 
Uczestnicy podający nieprawdziwe dane zostaną automatycznie wykluczeni z promocji. Za 
Problemy techniczne spowodowane przez zmianę danych spoza jego interesów, Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności. 

6.3. Kandydatury, które nie odpowiadają wymogą formy i treści opisanym w niniejszym 
regulaminie zostaną automatycznie wykluczone z promocji. Które tym odpowiadają zostaną 
zapisane elektronicznie. 

6.4. Ze zgłoszeniem się do promocji Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść, wydajność, 
prędkość przesyłania danych technicznej infrastruktury zależy od technologii serwera. Przez 
to mogą mieć na to niekorzystny wpływ niezależne od Organizatora czynniki jak na przykład 
(ale nie tylko) błąd połączenia, prędkość komputerów serwerów, obciążenie sieci, zasięg 
oraz utrzymanie bezpiecznego połączenia sieciowego. Organizator wyklucza poniesienie 
odpowiedzialności za wszystkich przyczyn wymienionych w tym akapicie.  

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo, do natychmiastowego wykluczenia z promocji 
Uczestnika, z której strony doświadcza manipulację (komputerową), masowo generowane 
adresy email, masowe tworzenie profile Facebook.  

6.6. Organizator zastrzega sobie prawo, do natychmiastowego wykluczenia z promocji tego 
Uczestnika, z której strony doświadcza (lub podejrzewa) takie zachowanie się, które jest 
sprzeczne lub obrażające wobec treści promocji. 

6.7. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i członkowie rodziny Organizatora i agencji 
powierzonej przez Organizatora. 

6.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz uzupełnienia niniejszego regulaminu. O 
istotnych zmianach Organizator powiadomi Uczestników niezwłocznie. Uczestnicy w takich 
przypadkach mają prawo decydować o kontynuacji udziału w promocji. 
 



7. Przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnicy promocji zgadzają się na to żeby ich dane osobowe (imię, nazwisko, adres email, adres 
korespondencji, numer telefonu) były zbierane i przetwarzane przez Organizatora bez 
wynagrodzenia, podczas trwania promocji, celu przeprowadzania i dokumentacji promocji. 
 
Uczestnik promocji zgadza się na to, żeby Organizator i jego partner przekazywał mu w 
wiadomościach email w oferty handlowe. Uczestnik z zapisaniem się na Newsletter zgadza się na 
otrzymanie od organizatora promocyjne oferty w przyszłości. 

Organizator zobowiązuje się do przestrzeganie przepisy obowiązującego prawa w związku 
przetwarzaniem danych osobowych Uczestników zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych 
osobowych. 

8. Powiadomienie wygrywających i przekazanie nagród 

Organizator powiadomi Wygrywających w wiadomości email i po podpisaniu umowy wysyła 

nagrodę na adres wskazany przez wygrywającego. Koszty wysyłki ponosi Organizator, inne koszty 

(np. koszty transportu Uczestnika na wskazany przez niego adres odbioru) obciążają Uczestnika. 

Wykluczone z promocji zostaną te kandydatury w których nie można dostarczyć nagrody z co 

najmniej jednego z następnych powodów:  

- Uczestnik podał w formularzu zgłoszeniowym lub w potwierdzeniu powiadomienia o 

wygranym Nagrodzie nieprawdziwe, błędne, dane osobowe lub dane osobowe z brakami. 

- Osoba Uczestnika nie odpowiada Regulaminowi promocji, w szczególności gdy uczestnik nie 

ma jeszcze ukończonych 18 lat. 

Z powodu przekazania błędnych danych przez Uczestnika Organizator i przeprowadzający 

promocji nie poniosą odpowiedzialności. 

9. Opodatkowanie i koszty 

Płatnikiem ewentualnych podatków dochodowych od osób fizycznych obciążających 

Nagrodę, jest Organizator. Organizatora inne koszty podatkowe spoza wyżej wymienionego 

sposobu przekazywania nagrody nie obciążają. 

Wygraną nagrodę przekazać innej osobie lub wymienić na wartość pieniężną nie można. 

Jeżeli wybrany Tester ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zwłaszcza jeżeli w 
związku z uczestnictwem w promocji prawomocnie jest pod opieką innej osoby (Opiekuna), to 
do administracji w związku z Nagrodą ma prawo wyłącznie za zgodą Opiekuna prawnego. 

10. Ochrona danych osobowych i prawa Uczestników 
11.  

Podawanie danych osobowych w promocji jest dobrowolne. Uczestnicy promocji 
zgadzają się na następne: 
11.1. Organizator, jako administrator i przetwarzający danych osobowych wykorzystuje 

dane tylko w związku z przeprowadzeniem promocji podczas okresu trwania promocji, w 
zakresie opisanym w punkcie 6 Regulaminu. 



11.2. Uczestnicy zaakceptują wszystkie postanowienia regulaminu Promocji z 
uczestnictwem. 

11.3. Organizator zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych w każdym przypadku 
przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator zapewnia Uczestnikowi 
możliwość do zapytania informacji o przetworzonych danych osobowych dotyczących jego 
osoby. Uczestnik ma prawo sprzeciwić się wobec przetwarzaniu danych osobowych.  

11.4. Administratorem i przetwarzającym danych osobowych jest firma szabo.pl GERGÖ 
SZABÓ (34-105 Wysoka 160B, NIP: 676 244 65 88). 

11.5. Jeżeli Uczestnik zażąda usunięcie swoich danych osobowych podczas trwania 
promocji, przyjmuje do wiadomości, że utraci wszelkie prawa do uczestnictwa w promocji i 
zostanie z niej wykluczony  

11.6. Wraz ze zgłoszeniem się do uczestnictwa do promocji Uczestnik przekazuje prawa 
własności, prawa autorskie i sąsiednie w związku z wysyłanymi przez niego materiałów i 
dzieł (tj. przepisy zdjęcia, filmy). Wyżej wymienione materiały z rozpoczęciem okresu 
promocji i po jej zakończeniu zostaną własnością Organizatora. Organizator zastrzega sobie 
prawo do ich publikacji i ponownego wykorzystania na przykład do wysyłania przepisu w 
wiadomości email abonentom newslettera, do umieszczenia na stronach Internetowych 
związanych z marką Vegital oraz w stronach portalów społecznościowych itd. 
 

12. Postanowienie końcowe 

 

12.1. Za braki i błędy w zgłoszeniach się Uczestników (np. błędnie pisane lub nie prawdziwe imię, 

nazwisko, adres), za ewentualne opóźnienie lub odwołanie przekazania Nagrody. za 

ewentualnie uszkodzenia w Nagrodzie podczas przekazywania ani przeprowadzający 

promocji, ani Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

12.2. Organizator wyklucza odpowiedzialność na ewentualne przypadki tzw. ataków SQL 

dotyczące strony vegital.pl i serwera w którym jest umieszczone. To znaczy w przypadkach , 

gdy Uczestnicy dostaną błędnie wiadomości systemowe o statusie wygranej / niewygranej, 

itd., ani przeprowadzający promocji, ani Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

12.3. Jeżeli Uczestnik podczas zgłoszenia się do promocji zamyka okno przeglądarki, lub 

połączenie z serwerem (z którejkolwiek przyczyny) się przerywa, za utratę danych ani 

przeprowadzający promocji, ani Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

12.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji, w tym do 

przedterminowego zakończenia i do umorzenia bez podania przyczyny. Powiadomienia o 

tym przekazuje zapewniając równą publiczność z innymi komunikatami o promocji. 

W razie pytań, problemy lub wątpliwości w związku z Promocją można uzyskać informacje 
poprzez zapytania wysłane na adres email info@vegital.pl. 

 

 

szabo.pl GERGÖ SZABÓ 

Organizator 

 


