§1 Postanowienia ogólne
1.
Konkurs platformy i aplikacji www.zjedz.my prowadzony jest pod
nazwą: ,,#ZjedzmyNaMieście”, na zasadach wynikających z poniższego regulaminu.
2.
Organizatorem Konkursu jest Restomatic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-441), przy ul.
Cyfrowej 6, wpisanej pod numerem KRS 0000645625 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, NIP 8522625401; REGON 365725499, o kapitale zakładowym w wysokości
5.000,00 zwana dalej jako ,,Organizator konkursu”.
3.
Konkurs będzie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook na oficjalnym
profilu Zjedz.my pod adresem: https://www.facebook.com/zjedzmytu/
4.
Informacja o każdej turze konkursu oraz jego wynikach zostanie udostępniona przez
Organizatora konkursu na portalu pod adresem www.zjedz.my, w postach na stronie portalu
Facebook oraz poprzez wiadomości push oraz newsletter do zapisanych użytkowników portalu.
5.
W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie
6.
Konkurs będzie posiadał 5 etapów zgłoszeniowych, z których każdy odbywać się będzie w
następującym okresie:
a.
26.08.19 od godziny 12:00 do 01.09.19 do godziny 12:00
b.
02.09.19 od godziny 12:00 do 08.09.19 do godziny 12:00
c.
09.09.19 od godziny 12:00 do 15.09.19 do godziny 12:00
d.
16.09.19 od godziny 12:00 do 22.09.19 do godziny 12:00
e.
23.09.19 od godziny 12:00 do 29.09.19 do godziny 12:00
§2 Definicje
1. Pojęcia użyte w niniejszej Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w
niniejszym paragrafie:
a. Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 2016/679;
b. Komisja konkursowa – powołany przez Organizatora zespół osób w składzie określonym w §
4 ust. 1 Regulaminu, upoważniony w imieniu Organizatora do przeprowadzenia Konkursu,
oceny spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa w Konkursie, wyboru
zwycięzców oraz przyznania Nagród;
c. Konkurs – konkurs „#ZjedzmyNaMieście” którego warunki opisane są
w poniższym Regulaminie;
d. Nagroda – nagrody każdej z edycji, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, którą Organizator
przekazuje Zwycięzcom Konkursu;
e. Regulamin – poniższy regulamin Konkursu;
f. Rozporządzenie 2016/679 – Rozporządzenie 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);
g. Uczestnik – oznacza każdą jedną osobę,̨ która w komentarzu pod postem zamieszczonym na
oficjalnym fanpage’u Organizatora udzieliła odpowiedzi na pytanie konkursowe;
h. Zwycięzcy konkursu – oznaczają ̨ Uczestników konkursu, którzy w ocenie Komisji spełnili
warunki określone w § 4 ust. 2 Regulaminu oraz najlepiej wypełnili zadanie konkursowe
podane w komunikatach na stronach marki Zjedz.my
§3 Uczestnicy i Zasady Konkursu
1.
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które są ̨ pełnoletnie, posiadają ̨ pełną
zdolność ́ do czynności prawnych.

2.

3.
4.
5.
6.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i ich najbliżsi, przez których
należy rozumieć osoby, z którymi pracownicy Organizatora pozostają w związku małżeńskim albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w każdej edycji konkursu
wymienionej w §1 pkt. 6. W przypadku dokonania przez Uczestnika większej ilości zgłoszeń,
Organizator bierze pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie Uczestnika.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja zadań określonych w jednej z edycji
konkursu #ZjedzmyNaMieście”, w określonym czasie.
Treść odpowiedzi nie może naruszać przyjętych norm obyczajowych, w szczególności
zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe lub nawiązujących do nienawiści
czy obrazy uczuć innych.
Komentarze dodane po terminie trwania konkursu nie będą mogły brać udziału w
Konkursie.

§4 Zasady przydzielania wygranej
1. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja składająca się z 3 przedstawicieli wybranych przez
Organizatora:
a) Celestyna Krajewska;
b) Justyna Hoff;
c) Daniel Hoff;
2. Spośród umieszczonych przez Uczestników zgłoszeń Komisja dokona wyboru dwóch Zwycięzców
Konkursu wśród Uczestników, którzy:
a) spełnili warunki, o których mowa w § 3 Regulaminu;
b) w ocenie Komisji udzielili najlepszej pod względem oryginalności i pomysłowości odpowiedzi
na zadanie Konkursowe wskazane § 3 ust. 4 Regulaminu.
3. Wybór zwycięzcy Konkursu jest uznaniową decyzją Komisji.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z założeniem konta w serwisie Zjedz.my oraz akceptacją
przetwarzania danych osobowych uczestnika do celów konkursowych.
5. Administratorem Danych osobowych w rozumieniu 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) jest Restomatic sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie (71-441), przy ul. Cyfrowej 6, wpisanej pod numerem KRS 0000645625 do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8522625401; REGON 365725499, Z
Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
kontakt@zjedz.my
6. Udział w konkursie i przyjęcie jego założeń jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych może być odwołana w każdym czasie w formie mailowej do operatora konkursu lub
poprzez profil na www.zjedz.my
§5 Nagrody i ogłoszenie wyników
1.
Nagrodą w każdej edycji konkursu jest voucher w wysokości 150,00 zł do wykorzystania w
wybranej restauracji znajdującej się na www.zjedz.my oraz aplikacji zjedz.my
2.
Voucher należy zrealizować jednorazowo, w przypadku niewykorzystania całej kwoty,
pozostałe środki przepadają.
3.
Warunkiem realizacji vouchera jest dokonanie rezerwacji przez www.zjedz.my lub
aplikacji zjedz.my w wybranej restauracji.

4.

Nagroda główna, o której mowa w § 5 ust. 1 zostanie przyznana jednej osobie w każdej
edycji, która zostanie jego zwycięzca, realizując najlepiej zadanie konkursowe.
5.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego, niż opisano to w
Regulaminie, sposobu wydania Nagrody.
6.
Realizacja nagrody nastąpi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego
zwycięzcy konkursu z ustaleniem restauracji, dnia oraz godziny wizyty, oraz późniejszym złożeniu
rezerwacji poprzez portal www.zjedzmy lub aplikację zjedz.my Ważność kuponu wynosi 30 dni.
7.
Uczestnikowi nie przysługuje żądanie wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent
pieniężny.
8.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia zakończenia każdej
edycji konkursu, w poście umieszczonym na oficjalnym profilu Organizatora na portalu
Facebook. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez komunikator Messenger nie
później niż 2 dni od daty ogłoszenia wyników.
9.
Uczestnik ma prawo do zrzeczenia się nagrody.
10.
Prawa do Nagród nie można przenosić na osoby trzecie.
§6 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnik może składać w formie elektronicznej, przesyłając
wiadomość e-mail na adres: kontakt@zjedz.my
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 60 dni od daty
jej otrzymania przez Restomatic sp. z o.o.
§7 Prawa autorskie
1. Odpowiedź na zadanie Konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu stworzone przez
Uczestnika w związku z Konkursem, może stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231) zwana dalej
jako ,,Prawo autorskie”.
2. Autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych przez Uczestników wskazanych § 7 ust. 1
Regulaminu na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Prawa autorskiego po
skomentowaniu postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na oficjalnym
profilu Zjedz.my przysługiwać będą wyłącznie Organizatorowi.
§8 Ochrona danych osobowych
1.
Ochrona danych osobowych Klienta przetwarzanych w ramach Konkursu odbywa się w
oparciu o Rozporządzenie 2016/679.
2.
Administratorem Danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia
2016/679 jest Organizator.
3.
Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczonej usługi jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do organizacji i przeprowadzenia przez Organizatora Konkursu.
4.
Uczestnik w zakresie przetwarzania danych w ramach przeprowadzenia przez Organizatora
Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są
niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania (w
przypadkach przewidzianych prawem), a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
5.
Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu.

§9 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
2. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że
Organizator dopuści wyraźnie taką możliwość.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019, poz. 1145).

