Regulamin konkursu „Za co lubisz Farmera?”
§1 PRZEDMIOT I ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu „Za co lubisz Farmera?” (zwanego w dalszej części regulaminu
„Konkursem”) jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w
Katowicach oraz PTWP-Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wydawca serwisu farmer.pl,
(łącznie zwane w regulaminie „Organizatorem”).
2. Celem Konkursu jest promowanie czasopisma „Farmer” poprzez wybór najciekawszych
odpowiedzi na pytanie „Za co lubisz Farmera?”. Wybrane odpowiedzi zostaną nagrodzone
gadżetami i roczną prenumeratą czasopisma „Farmer” oraz opublikowane w marcowym wydaniu
„Farmera”.
3. Konkurs trwa od 6 stycznia 2021 r. do 2 lutego 2021 r. na adres: redakcja@farmer.pl.
4. W Konkursie będzie oceniany mail z odpowiedzią na pytanie „Za co lubisz Farmera?”, które
zostanie przesłane na adres Organizatora przez osobę biorącą udział w Konkursie.
5. Niniejszy regulamin Konkursu jest publikowany przez serwisy farmer.pl oraz bezpluga.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkurs. O zmianach regulaminu
Organizator będzie informował za pośrednictwem serwisów farmer.pl oraz bezpluga.pl lub w
ramach mailowej komunikacji z uczestnikami Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podawania przyczyny i
informowania o swojej decyzji. Od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie.

§2 ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikiem konkursu
nie może być pracownik Organizatora lub osoba pozostająca z Organizatorem w stosunku
cywilnoprawnym.
2. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie „Za co lubisz Farmera?”. Odpowiedź
powinna zawierać informacje, dlaczego warto prenumerować „Farmera” i na czym polega jego
wyjątkowość.
3. Odpowiedź na pytanie konkursowe, o której mowa w ust. 2, należy przesłać w dniach 06 stycznia
2020 r. do 02 lutego 2020 r. na adres mailowy: redakcja@farmer.pl, w tytule wiadomości należy
wpisać swoje imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do Konkursu.
4. W Konkursie każda osoba może wziąć udział tylko raz.
5. W Konkursie Organizator nie przyjmie zgłoszeń konkursowych niezgodnych z przedmiotem i
celem Konkursu lub innymi warunkami określonymi w regulaminie.

§3

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

1. Spośród odpowiedzi mailowych zgłoszonych w Konkursie zostaną nagrodzone finalnie trzy jako
nagrody główne (roczna prenumerata „Farmera”), jak również trzy jako nagrody upominkowe
(gadżety od Organizatora). Ostateczny wybór i liczba zwycięzców, zależy od oceny
merytorycznej odpowiedzi na pytanie „Za co lubisz Farmera?”, uwzględniającej przedmiot i cele
Konkursu określone w regulaminie.
2. Jako zwycięzca zostanie wskazana osoba, która dokonała zgłoszenia, a jej imię i nazwisko
znalazło się w tytule maila.
3. Zwycięzcy najciekawszych odpowiedzi zostaną wybrani na drodze głosowania przez powołane
przez Organizatora jury, składające się z członków zespołu redakcyjnego „Farmera” w dniu 08
lutego 2021 r.
4. Spośród wszystkich spełniających wymogi Regulaminu odpowiedzi jury powołane przez
Organizatora wybierze do nagrodzenia uczestników, których odpowiedzi według jury będą̨:
a. najciekawsze;
b. najbardziej kreatywne na tle pozostałych
c. najbardziej oryginalne na tle pozostałych.

5. Odpowiedzi, które w głosowaniu jury otrzymają największą liczbę głosów zostaną nagrodzone –
trzy z największą liczbą głosów otrzymają tzw. nagrody główne, pozostałe trzy tzw. nagrody
upominkowe.
6. Organizator poinformuje zwycięzców Konkursu o przyznanych nagrodach do 12 lutego 2020 r.
drogą mailową.
7. Lista zwycięzców w Konkursie zostanie opublikowana na portalach farmer.pl i bezpluga.pl
wydawanym przez Organizatora, w dniu 18 lutego 2021 r.
8. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny, ani
prawo do nich nie może być przeniesione na osobę trzecią.
9. Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez
zwycięzcę adres pocztowy. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora.
10. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania
dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym
podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.
11. Z chwilą wydania nagród zwycięzcom, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do
zwycięskich odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
12. Odpowiedzi zwycięzców w Konkursie zostaną opublikowane w miesięczniku „Farmer” w
numerze 3/2021.
13. Osobom, które zgłosiły swoją odpowiedz na pytanie „Za co lubisz Farmera?” do uczestnictwa w
Konkursie, a ich odpowiedz znalazła się na liście zwycięzców w Konkursie przysługuje w każdym
czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania z Konkursu. Zgłoszenie należy przesłać
na adres email: redakcja@farmer.pl. W takim przypadku Organizator usunie odpowiedz z listy
zwycięzców w Konkursie najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dokonanego zgłoszenia.
§4 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych od uczestników w
związku z udziałem w konkursie jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi
kontakt z Organizatorem jest możliwy na adres: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice;
odo@ptwp.pl.
2. Zebrane w ramach konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się
z uczestnikami i informowania o wynikach konkursu,
b. wysyłki nagród – w przypadku zwycięzców konkursu,
c. zabezpieczenia roszczeń.
3. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych
pozyskanych w związku ze zgłoszeniem konkursowym jest niezbędne do wypełnienia ww.
prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów.
4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie
dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub
cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych lub danego rodzaju przetwarzania pod adresem
odo@ptwp.pl.
5. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia konkursowego, uprawniona
jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie
zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia
skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach
prawa.
6. W pozostałym zakresie do zasad przetwarzania danych osobowych podmiotów dokonujących
zgłoszeń lub komunikujących się z Organizatorem za pośrednictwem portali Organizatora
zastosowanie mają postanowienia polityki prywatności serwisów Organizatora pod linkiem.

