REGULAMIN
Konkurs „Vinove”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Vinove”, zwanego dalej „Konkursem”, jest
VINOVE Sp. z o.o., adres: 95-030 Rzgów, Starowa Góra ul. Szeroka 36, zwany
dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs trwa od daty ogłoszenia do godz. 23:59 28 stycznia 2022 r. na profilu
firmowym Vinove na Instagramie i Facebooku.
3. Celem Konkursu jest promocja produktów Vinove na platformach
społecznościowych Facebook i Instagram.
§2
Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej
zdolności do czynności prawnych.
2. Każdy biorący udział w Konkursie może zostać nagrodzony tylko jeden raz.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego
Regulaminu.
§3
Zasady udziału w Konkursie
1. Zasady konkursu są proste: wystarczy odpowiedzieć w komentarzu pod
postem na jedno pytanie: jak nazywa się największy na świecie
czynny obiekt sportowy i jeden z naszych zapachów? Wygrywają
osoby, które najszybciej udzielą prawidłowej odpowiedzi. Liczy się
pierwszy komentarz, która w żaden sposób nie może być edytowany ani
poprawiany. Po zakończeniu Konkursu w ciągu 2 dni zostanie
ogłoszonych w sumie 10 zwycięzców (5 na Facebooku, 5 na
Instagramie), którzy otrzymają perfumy samochodowe Tvister. Jeden
uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę w konkursie.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez stronę firmową Vinove na
Facebook’u i Instagramie w prywatnych wiadomościach zgodnie z art. 13 ust.
1 i 2 Rozporządzenia 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 sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
3. Nagrodą w Konkursie będzie 10 zapachów samochodowych Tvister marki
Vinove.
4. Nagrody jako takie są zwolnione od podatku dochodowego od osób
fizycznych, przy czym nie dopuszcza się zamiany przyznanej nagrody na inną
nagrodę rzeczową lub ekwiwalent pieniężny. Nagrody zostaną przesłane
pocztą.
5. Laureat ma prawo podać adres do wysyłki do 31 stycznia 2022 r. Od 1 lutego
2022 r. w przypadku niepodania adresu do wysyłki, zwycięzca traci do niej
prawo.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości:
a. przekazania nagrody z powodu podania przez uczestnika błędnych danych
osobowych, zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizatorzy nie
zostali poinformowani
b. poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z
przyczyn niezależnych od Organizatora.
§4
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym
etapie trwania Konkursu, uczestników postępujących w sposób niezgodny z
niniejszym regulaminem.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w
dowolnym zakresie pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych
uczestników Konkursu. W takim przypadku zmieniony regulamin zostanie na
stronie internetowej www.vinove.pl
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie
internetowej www.vinove.pl oraz na Facebooku i Instagramie.

