
REGULAMIN QUIZU „JAKĄ KAWĄ JESTEŚ ?” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1.            Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”), określa warunki i zasady na jakich 

odbywa się konkurs pod nazwą „QUIZ: JAKĄ KAWĄ JESTEŚ” (zwany dalej „Konkursem”). 

2.            Organizatorem konkursu jest firma Segafredo Zanetti Poland Sp. z o. z siedzibą w 

Bochni (32- 700), przy ul. Partyzantów 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127098, 

posiadająca NIP 8681746560 (zwana dalej „Organizatorem”).. 

3.            Konkurs trwa od godz. 10:00 w dniu 30 kwietnia 2020 r. do godz. 9:59:59 w dniu  

9 maja 2020 r. (włącznie) (zwanym dalej „Okresem Konkursu”). Organizator zastrzega sobie 

prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. 

4.            Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez konto 

Segafredo Zanetti Poland Sp. z o. dostępne pod 

adresem https://www.facebook.com/segafredozanettipoland/ (zwane dalej „Konto Segafredo 

Zanetti”) w serwisie internetowym Facebook (zwanym dalej „Facebook”). 

5.            Właściciel Serwisu Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem Konkursu i nie 

ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu i administrowanie nim, ani nie ma w 

tym zakresie jakichkolwiek obowiązków. 

6.            Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

7.            Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą 

gry przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 9, poz. 1540 ze zm.). 

 

 II. Uczestnicy Konkursu 

1.            Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być: 

a. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b.            niepełnoletnia osoba fizyczna mająca ukończone lat 13, zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, za pisemną zgodą rodzica lub przedstawiciela ustawowego 

c. Uczestnik Konkursu może tylko jednokrotnie rozwiązać quiz. 

 



III. Nagroda 

1.           Każdy Uczestnik Konkursu po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania quizu 

otrzyma nagrodę w postaci ważnego do dnia 24.05.2020 r. kodu zniżkowego na zakup kawy 

w sklepie internetowym, prowadzonym przez Organizatora Konkursu, dostępnym pod adresem 

internetowym www.sklepsegafredo.pl. Kod jest aktywny wyłącznie dla zarejestrowanych 

użytkowników sklepu. 

2.            Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodą ani wymianie 

na ekwiwalent pieniężny. 

3.            Odbioru Nagrody może dokonać wyłącznie zwycięzca Konkursu. 

4.            Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. 

 

 IV. Zasady i przebieg Konkursu 

1.            Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się przez Uczestnika z tekstem 

Regulaminu dostępnym na fan page’u Segafredo Zanetti Poland w serwisie Facebook 

dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/segafredozanettipoland  i jego 

akceptacja. 

2.            W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz w celu 

wyłonienia zwycięzców Nagród Dodatkowych Organizator powołał komisję konkursową (zwaną 

dalej „Komisją Konkursową”). 

3.            Konkurs polega na wzięciu udziału w Quizie „Jaką kawą jesteś” i udzieleniu 

odpowiedzi na 5 pytań zamkniętych z możliwością wyboru tylko jednej odpowiedzi. 

4.      Każdy uczestnik może wziąć udział w Quizie tylko jeden raz. 

 

 V. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1.           Każdy Uczestnik, który udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Quizu bezpośrednio 

po jego zakończeniu otrzyma odpowiedź na pytanie „Jaką kawą jesteś” oraz jednorazowy kod 

zniżkowy na zakup tego rodzaju kawy w sklepie internetowym prowadzonym przez 

Organizatora . 

 

 VIII. Reklamacje 

1.            Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu można przesyłać listownie na 

adres Organizatora: Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. ul. Partyzantów 7; 32-700 Bochnia,  

z dopiskiem „Quiz: Jaką kawą jesteś?” w okresie trwania Konkursu i w terminie 30 dni 

kalendarzowych po jego zakończeniu, przy czym termin ten ma charakter porządkowy. 



2.            Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres 

korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 

3.            Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od 

dnia jej otrzymania. 

4.            Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji 

poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku podania 

adresu e-mail lub listownie na podany przez Uczestnika adres w terminie do 7 dni od dnia 

rozpatrzenia reklamacji. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku  

z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną 

usunięte. 

 

 IX. Dane osobowe 

1.            Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest 

Organizator: Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.; ul. Partyzantów 7; 32- 700 Bochnia. 

2.            Organizator w związku z przeprowadzeniem Konkursu będzie przetwarzał 

następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail. 

3.            Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane jedynie do celów operacyjnych 

związanych z Konkursem, w szczególności w celu przesłania Nagrody. Uczestnik Konkursu 

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji 

obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje 

dane oraz możliwość ich poprawienia lub usunięcia. W przypadku wniosków związanych z 

poprawieniem lub usunięciem danych Uczestnik powinien przesłać prośbę na adres 

Organizatora: Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.; ul. Partyzantów 7; 32- 700 Bochnia. 

4.            Po zakończeniu Konkursu oraz po zakończeniu czynności związanych z przekazaniem 

nagrody, dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 

5.     Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

X. Postanowienia końcowe 

1.            W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w tym  

w szczególności w przypadku wykrycia zakładania przez Uczestnika fikcyjnych Kont w Serwisie 

Facebook, Uczestnik, który podejmuje takie działania może zostać wykluczony z udziału  

w Konkursie i pozbawiony prawa do Nagrody. 

a.            Niniejszy Regulamin dostępny jest przez czas trwania Konkursu na stronie 

internetowej Segafredo Zanetti Poland dostępnej pod 



adresem https://www.segafredo.pl/pdf/regulamin-quiz-jaka-kawa-jestes.pdf oraz w wersji 

papierowej w siedzibie Organizatora. 

  b.          W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


