Regulamin Konkursu "Pomalujmy AutoPINTĘ!"
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu "Pomalujmy AutoPINTĘ!" jest Browar PINTA Sp. z
o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 34-382 Wieprz, NIP: 5532514819,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w BielskuBiałej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000502055, kapitał zakładowy 12.000,00 zł.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest zorganizowany, administrowany ani sponsorowany przez
Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek działania
związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w
serwisie Facebook.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
4. Konkurs trwa od 5 lipca 2022 r. do 14 lipca 2022 r.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 lipca 2022 r. w formie postu na stronie:
www.facebook/pinta.craft.beer oraz www.facebook/autopinta
6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage w serwisie Facebook
znajdującym się pod adresem: www.facebook/pinta.craft.beer oraz
www.facebook/autopinta
§ 3 Zadanie konkursowe
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy z użyciem profilu o którym mowa w pkt 2
§ 2, zareagować na post dotyczący Konkursu "Pomalujmy AutoPINTĘ!"
ogłoszony pod adresem www.facebook/pinta.craft.beer.oraz
www.facebook/autopinta w dniu 5 lipca 2022 jedną z trzech typów reakcji:
“Super”, “Wow” lub “Ha-Ha”
2. Każda z trzech typów reakcji wymienionych w § 3 pkt 1 oznacza oddanie
głosu na jeden z trzech projektów na nowy wygląd samochodu AutoPINTA,
zaprezentowanych w treści postu o Konkursie "Pomalujmy AutoPINTĘ!" w
formie grafiki do postu. Każda z trzech propozycji nowego wyglądu
samochodu AutoPINTA będzie oznaczona jednym z trzech symboli reakcji:
“Super”, “Wow” lub “Ha-Ha” aby osoby biorące udział w Konkursie miały
możliwość oddać swój głos w sposób świadomy.
3. Spośród wszystkich osób, które oddadzą swój głos między 5 a 14 lipca 2022
roku w formie reakcji opisanej w § 3 pkt 1 oraz z użyciem profilu o którym
mowa w pkt 2 § 2, zostaną rozlosowane 3 osoby, które otrzymają nagrody
rzeczowe wymienione w pkt 4 § 1,

§ 4 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są: karnet na One More Beer Festival 2022 o wartości
666 PLN (www.ombf.pl), zestaw żetonów na napoje i wyżywienie na PINTA
Party 2022 o wartości 100 PLN oraz zestaw gadżetów od Browaru PINTA.
2. Warunkiem odbioru nagrody w postaci karnetu na One More Beer festival i
żetony na PINTA Party jest odbiór tych nagród osobiście w browarze PINTA w
Wieprzu w dniu 5 lub 6 sierpnia 2022 roku. Nagrody w postaci zestawu
gadżetów od browaru PINTA zostaną wysłane na wskazany adres pocztowy w
Polsce.
3. Osoby którym w wyniku losowania przypadną nagrody opisane w § 4 pkt 1
zostaną o tym poinformowane w formie wiadomości wysłanej przez aplikację
Messenger w ciągu najpóźniej 7 dni od ogłoszenia wyników.
4. Osobom nagrodzonym nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie
podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
Osoba nagrodzona nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na
fanpage www.facebook/pinta.craft.beer oraz www.facebook/autopinta, na
stronie www.browarpinta.pl oraz w komunikatach prasowych wysyłanych do
mediów w Polsce i zagranicą.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane
przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych
uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu
nagrody.
7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, próby
wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie
poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany Uczestnik
może zostać wykluczony z konkursu.
§ 5 Obowiązek informacyjny
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników konkursu
jest Browar PINTA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 34-382
Wieprz, NIP: 5532514819. W sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: pinta@browarpinta.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane
zostały zebrane przez fanpage na Facebooku www.facebook/pinta.craft.beer.
oraz www.facebook/autopinta
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o Zwycięzcy (oraz
innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku
archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
§ 6 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory dotyczące konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego
trwania z ważnych przyczyn, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków
uczestnictwa w konkursie przez Uczestników i nie naruszy praw przezeń
nabytych. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage
www.facebook.com/pinta.craft.beer.
4. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności wyraża zgodę na
umieszczenie jego danych – w razie zwycięstwa w konkursie – na
fanpage www.facebook/pinta.craft.beer oraz www.facebook/autopinta, na
stronie www.browarpinta.pl oraz w komunikatach prasowych wysyłanych do
mediów w Polsce i zagranicą. Podanie danych przez Uczestnika jest
dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w konkursie. Niezbędne do
udziału w konkursie jest również zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, w
tym wyrażenie zgody na opublikowanie danych Zwycięzcy w ww. sposób.

