
REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO „WYGRAJ PIŁKĘ Z AUTOGRAFEM MISTRZA” 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym 
na profilu firmy Sam-Bud-Rol w serwisie społecznościowym Facebook. 
 
2. Organizatorem Konkursu jest: SAM-BUD-ROL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa, ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin , zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000443669, NIP: 199-011-04-83. 
 
3. Konkurs będzie trwał od 27 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2021 roku, do godziny 23:59. 
Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Facebook Sam-Bud-Rol w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia 
konkursu. 
 
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod 
adresem www.facebook.com/sambudrol/ 
 
5. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”), na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, 
może być każda osoba fizyczna, która oświadcza, że: 
 
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 
 
b) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 
 
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu; 
 
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również Regulaminu 
Facebook; 
 
e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem 
w Konkursie; 
 
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 
 
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy 
innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. 
 
7. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia. 
 
8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą osoby 
delegowane przez Organizatora. 
 
9. W celu wzięcia udziału w konkursie należy zamieścić w komentarzu wspomnienie dotyczące 
najgorszego lub najlepszego otrzymanego świątecznego prezentu pod postem konkursowym (pod 
uwagę będą brane wyłącznie komentarze umieszczone pod oryginalnym postem konkursowym na 
profilu Organizatora, komentarze zamieszczone pod postami udostępnionymi nie będą brane pod 
uwagę!). 
 
10. Każdy Uczestnik Konkursu może zamieścić pod postem konkursowym dowolną ilość komentarzy  
– każdy zamieszczony komentarz weźmie udział w konkursie.  
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11. W dniu 09 stycznia 2021 o godzinie 23:59 Organizator zakończy Konkurs, odpowiedzi udzielone 
po tym czasie nie będą brane pod uwagę. 
 
12. W ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu konkursu powołana przez Organizatora komisja 
konkursowa wytypuje dwie osoby, które zdaniem komisji zamieściły najbardziej kreatywne 
komentarze. 
 
13. Nagrody w konkursie przyznaje Komisja, która przyzna następujące nagrody dla uczestników 
na portalu Facebook: 
 

a) Za miejsce pierwsze - piłkę z autografem naszego rekordzisty Księgi Rekordów Guinnessa - 
Pana Janusza Chomontka + rabat 500zł brutto na zakup 1 tony dowolnego ekogroszku z 
oferty www.sambudrol.pl/sklep do wykorzystania do 31/03/2022  
Za miejsce drugie - piłkę z autografem naszego rekordzisty Księgi Rekordów Guinnessa - Pana 
Janusza Chomontka + rabat 300zł brutto na 1 tonę dowolnego ekogroszku z oferty 
www.sambudrol.pl/sklep do wykorzystania do 31/03/2022  

14. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może także żądać 
wymiany wygranej nagrody na inną o tej samej, podobnej lub mniejszej wartości. 
 
15. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków 
wskazanych w powyższych punktach Regulaminu, osoba ta traci prawo do nagrody, a nagroda 
zostanie przekazana kolejnej osobie wytypowanej przez Komisję konkursową wg. zasad opisanych w 
niniejszym regulaminie.  
 
16. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 
niego postanowień niniejszego Regulaminu lub regulaminu serwisu Facebook. 
 
17. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w 
sprzeczności z zasadami fair play, zostaną zdyskwalifikowani. 
 
18. Organizator może wprowadzić zmiany w regulaminie po uprzednim poinformowaniu Uczestników 
konkursu na swoim profilu. 
 
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
20. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(„RODO”).  
 
Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest: SAM-BUD-ROL Spółka z 
Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin, 
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000443669, NIP: 199-011-
04-83, (dalej „Administrator”).  
 
21. Dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres i numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora 
Konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania 
wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu 
przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, 



lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą 
chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę 
danych powinno zostać wysłane na adres e-mail biuro@sambudrol.pl 
 
22. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w firmie SAM-BUD-ROL dostępne są na 
stronie internetowej https://www.sambudrol.pl/rodo/  
 
23. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani 
współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza 
przesyłane informacje Administratorowi, a nie Facebookowi. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony 
z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Konkursu. Informacje dostarczone przez Uczestnika 
będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy 
ewentualnej nagrody. 
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