REGULAMIN KONKURSU
„Czas zapuścić korzenie”
(zwany dalej Konkursem)

§ I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest RUUKKI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Żyrardowie, ul. Jaktorowska 13 (96-300), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000168299 („Klient”), NIP: 522 000 64 38;
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie Konkursu. Regulamin
dostępny jest na stronie www.ruukkidachy.pl oraz w siedzibie Organizatora.
4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Konkurs ma na celu zachęcenie osób budujących dom lub zmieniających dach
do skorzystania z oferty Ruukki Polska i zakup dachu marki Ruukki lub Plannja.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż uczestnik zapoznał się i wyraża
dobrowolnie zgodę na warunki uczestnictwa w Konkursie.
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
§ II. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2019 r., a kończy 31 października 2019 r.
§ III. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem konkursu może być osoba, która w okresie 1.06.2019 do 31.10.2019
zakupi pokrycie dachowe marki Ruukki lub Plannja, w ilości minimum 150 m2, u
Autoryzowanego Dystrybutora Ruukki Polska Sp. z o.o. Lista autoryzowanych
dystrybutorów znajduje się na stronie www.ruukkidachy.pl i www.plannja.pl/
§ IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz Komisja Konkursowa
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) Zakupić pokrycie dachowe w ilości minimum 150 m2 w okresie od
1.06.2019 do 31.10.2019;
b) posiadać dowód zakupu, paragon lub fakturę
c) wejść na stronę internetową pod adresem www.ruukkidachy.pl i wypełnić
formularz zgłoszeniowy
do którego należy dołączyć dokument zakupu potwierdzający zakup
pokrycia dachowego marki Ruukki lub Plannja (na fakturze musi
znajdować się taki właśnie opis)
d) zaakceptować niniejszy Regulamin;
e) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu;

2. Uczestnikiem Konkursu mogą̨ być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, będące
rezydentami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ V. Nagrody w Konkursie
1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowi:
sadzonka drzewa – Jodła kalifornijska, dwu letnia o wysokości od 30 cm do 50
cm. Równowartość pieniężna nagrody to 40 złotych netto.
2. Jednej osobie przysługuje jedna Nagroda.
3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez przesłanie sadzonki na adres
wysyłkowy podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym podczas
rejestracji.
4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie postanowień punktu VI Regulaminu.
5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na równowartość
pieniężną.
6. Zwycięzcom nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania
Nagrody na osoby trzecie.
7. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub
niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania
Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.
§ VI. Zwycięzcy Konkursu oraz Komisja Konkursowa
1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które poprawnie wypełnią formularz
zgłoszeniowy oraz załączą dowód dokonania zakupu.
2. Decyduje kolejność zgłoszeń – zwycięzcami zostaje pierwszych 1000 osób.
3. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności danych w ciągu
48h roboczych.
4. Sadzonki wysyłane będą w ciągu 5 dni roboczych. Warunkiem koniecznym do
zachowania tego terminu są warunki atmosferyczne, ze względu na cykl życia
sadzonki.
5. Konkurs trwa do 31.10.2019r.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą poczty
elektronicznej email na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
§ VII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu,
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie listem poleconym na adres Ruukki Polska
Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, z dopiskiem „Czas zapuścić
korzenie” nie później niż do 15 listopada.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej
reklamację, nazwę i adres Uczestnika, w imieniu, którego jest zgłaszana oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, w terminie 14 (słownie:
czternaście) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. Zgłaszający reklamację zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony drogą
mailową na adres podany w pisemnej reklamacji wysłanym w terminie 7
(słownie: siedem) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
§ VIII. Dane osobowe
1. Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów jest
,,administratorem”, zgodnie z art. 4 pkt 7 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 w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L.
2016.119.1) (,,RODO”), danych osobowych Uczestników, biorących udział w
Konkursie, przetwarzanych w celach wskazanych w § VIII pkt 4 niniejszego
regulaminu(,,Administrator”).
2. Rebell Studio sp. z o.o. sp.k., ul. Żupańskiego 19/8, 61-542 Poznań, jest
,,podmiotem przetwarzającym”, zgodnie z art. 4 pkt 8 RODO, na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, który przetwarza dane
osobowe Uczestników w imieniu Administratora w zakresie organizacji i
przeprowadzenia konkursu w odpowiedzi na potrzeby Organizatora tj.
przygotowania i wysyłki sadzonki, poinformowania o wysyłce, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji.
3. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w
związku z udziałem w Konkursie odbywa się pod adresem: gdpr@ssab.com.
Uczestnik Konkursu otrzymuje informacje na piśmie lub w inny sposób, w tym
w stosownych przypadkach - elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą,
tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami
potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
4. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestnika stanowi:
a. zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie, której dane
osobowe przetwarzane będą w celu udziału Uczestnika w Konkursie;
b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim na podstawie postępowań
prowadzonych przed uprawnionymi organami administracji publicznej
dotyczących tego Konkursu, Administrator zobowiązany zostanie do
przetwarzania danych osobowych Uczestnika;
c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. usprawiedliwiony interes realizowany przez
Administratora w zakresie związanym z dochodzeniem przez Uczestnika lub
wobec Uczestnika roszczeń dotyczących jego udziału w Konkursie, w
postępowaniu sądowym jak również pozasądowym;
d. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. usprawiedliwiony interes realizowany przez
Administratora w zakresie związanym z marketingiem produktów oraz usług
Administratora.
5. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej.

6. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestnika jedynie przez okres
czasu, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały
zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych w §
VIII pkt 4 niniejszego regulaminu podstaw prawnych.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Uczestnik może wnieść sprzeciw w dowolnym
momencie – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących go danych osobowych.
8. Uczestnik może cofnąć zgodę, o której mowa w § VIII pkt 4 a. niniejszego
regulaminu, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego udziału w Konkursie.
9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie
wymagane do udziału w Konkursie.
10. Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych w zakresie
określonym w niniejszym regulaminie, narusza obowiązujące przepisy prawa
dotyczące ochrony danych osobowych.
11. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanym
decyzjom, w tym profilowaniu.
§ IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie, jeśli zmiany te nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez
Uczestników, chyba że zmiany te będą wynikały z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organów państwowych lub
samorządowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia oświadczenia o przyznaniu
Nagrody danemu Zwycięzcy w przypadku stwierdzenia, iż działania, które
podjął Uczestnik w celu otrzymania Nagrody stanowiły działanie niezgodne z
prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.
3. W sprawach nienormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania zobowiązań związanych
z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 czerwca 2019 r.

