Regulamin konkursu „Kolor mojego ogrodu”
(zwany dalej „Regulaminem”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki i czas trwania konkursu „Kolor mojego ogrodu”
(dalej „Konkurs”).
2. Konkurs organizowany jest przez Rolmarket Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Cieślach 47, 09-470
Bodzanów, NIP: 774 323 13 96, REGON: 365883198, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000647223, (dalej „Organizator”).
3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Fiskars Polska Sp. z o.o., ul. Annopol 4A, 03-236
Warszawa, NIP: 839 02 02 306 (dalej „Sponsor”).
4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 28 czerwca 2018 r., a zakończenie w dniu 22 lipca 2018 r.
o godzinie 23:59:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
6. Konkurs prowadzony jest w internetowym sklepie ogrodniczym Rolmarket.pl.
7. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 16 lat
(dalej „Uczestnik”).
8. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora i Sponsora oraz ich
małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
9. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła
komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób.
10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku
w rozumieniu art. 2 ustawy z dn. 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz.
1540 z pózn. zm.).
ZASADY KONKURSU
11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
12. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w Okresie Trwania Konkursu spełnić łącznie następujące
warunki:
1) zrobić zakupy w internetowym sklepie ogrodniczym www.rolmarket.pl za min. 49 zł (kwota bez
uwzględnienia kosztów dostawy);
2) wypełnić zgłoszenie konkursowe znajdujące się na podstronie www.konkurs.rolmarket.pl,
składające się z:
a) odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Jaki kolor dominuje w Twoim ogrodzie i dlaczego?”.
Odpowiedź na pytanie nie może być dłuższa niż 1000 znaków ze spacjami;
b) podać numer zamówienia dokonanego w sklepie www.rolmarket.pl w dniach od 28.06. do
22.07.2018 r.;
c) podać dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie na zasadach określonych w dalszej
części Regulaminu;
d) zaakceptować niniejszy Regulaminu;
e) potwierdzić, że ma się ukończone 16 lat.
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w zgłoszeniu konkursowym, należy kliknąć przycisk:
„Wyślij”.
13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, ale każde zgłoszenie wymaga
dokonania odrębnego zgłoszenia.

14. Spośród odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu, Komisja wybierze 3 najlepsze, przyznając im
miejsca od pierwszego do trzeciego.
15. Podczas dokonywania wyboru, Komisja będzie kierować się poniższymi kryteriami:
- zgodnością z tematem,
- oryginalnością ujęcia tematu,
- kreatywnością.
16. W dniu 25 lipca 2018 r. Organizator na stronie internetowej www.rolmarket.pl ogłosi wyniki
Konkursu. Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane zwycięzców (dalej „Zwycięzca”):
imię i pierwszą literę nazwiska oraz miasto zamieszkania. Organizator poinformuje również
Zwycięzców o wygranej w wiadomości e-mail lub telefonicznie, prosząc o wysłanie oświadczenia,
o którym mowa w punkcie 17 Regulaminu.
17. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do nagrody (dalej „Nagroda”) do
wysłania oświadczenia na adres e-mail Organizatora: konkurs@rolmarket.pl w terminie do dnia 31
lipca 2018 r., w którym poda poniższe dane: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres
do doręczenia. W przypadku braku dostarczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub
niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych, Nagroda pozostanie do dyspozycji
Organizatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do
wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika,
w szczególności w przypadku: a) zawarcia w odpowiedzi elementów wulgarnych, treści
obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich;
c) zawarcia w odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących
Organizatora lub Sponsora.
19. Uczestnik zgłaszając odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej
autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik
oświadcza i gwarantuje, że odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
NAGRODY
20. Nagrodami w Konkursie są:
- za zajęcie pierwszego miejsca: kosiarka bębnowa StaySharp™ Plus marki Fiskars;
- za zajęcie drugiego miejsca: sekator z rączką obrotową PowerGear™X PX94, sekator
dźwigniowy PowerGear™X LX94, siekiera X7 marki Firskars;
- za zajęcie trzeciego miejsca: siekiera X10, sekator nożycowy SmartFit™ P68 marki Fiskars.
21. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w niniejszym Konkursie.
22. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
23. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt
Organizatora w terminie do 5 sierpnia 2018 r. Zwycięzcy są zobowiązani do pokwitowania
pisemnego odbioru Nagród.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
24. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestnika
Konkursu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Rolmarket Sp. z o.o. Sp. k.,
Cieśle 47, 09-470 Bodzanów w terminie do 3 sierpnia 2018 r. (decyduje data nadania).
25. Reklamacja powinna zawierać:
a) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr
tel. komórkowego); wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie
kontaktowego nr tel. komórkowego);

b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr
tel. komórkowego);
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d) podpis reklamującego.
26. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od ich otrzymania.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem
poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
27. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia
przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
28. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z konkursem jest Organizator:
Rolmarket Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Cieślach 47, 09-470 Bodzanów, NIP: 774 323 13 96,
REGON: 365883198, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000647223.
29. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, w tym wysyłka
nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości Nagrody, a także rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji po zakończeniu Konkursu.
30. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres
email, numer telefonu, miejscowość zamieszkania. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody
obejmują także adres zamieszkania i adres do wysyłki Nagrody.
31. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest zgoda
uczestnika Konkursu.
32. Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
33. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z inspektorem
ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rolmarket.pl.
34. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
35. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się
z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych
osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w
związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
36. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości
otrzymania Nagrody w Konkursie.
37. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
38. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec
uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
39. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
40. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika
Konkursu z udziału w nim.
41. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
niniejszego Regulaminu.
42. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie
internetowej konkurs.rolmarket.pl.
43. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego.

